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N° 1.098/01 - Do Poder Executivo, subme
tendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria na 662, de 25
de outubro de 2000, que autoriza o Governo do
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansur, a executar
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cidade de Sena Madureira, Estado do Acre ..
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para realizar visita ao Reino da Espanha e à
República Francesa, a convite, respectivamente,
do Presidente da Fundação Gorbatchev do Presi-
dente da Assembléia Nacional. .
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o Governo da República do Panamá no Campo da
Luta contra o Crime Organizado, celebrado em
Brasília, em 21-8-01 .

N° 1.105/01 - Do Poder Executivo, submeten
do à consideração dos membros dc Congresso Na
cional, o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa co Brasil e o Governo da Repú
blica da Argentina para o Provimento de Capacida
de Espacial, celebrado no Rio de Janeiro, em
8-5-01 ..

N° 1.106/01 - Do Poder Executivo, subme
tendo à consideração dos membros do Congresso
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Nacional, o texto da Convenção Conjunta sobre o
Gerenciamento Seguro do Combustível Irradiado e
dos Rejeitos Radioativos, celebrada em Viena, no
âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA), em 5-9-97 ..

N° 1.107/01 - Do Poder Executivo, subme
tendo à apreciação dos membros do Congresso
Nacional, renovações de permissões para ex
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qüência modulada, nas entidades que especi-
fica ..
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N° 1.110/01 - Do Poder Executivo, subme
tendo à deliberação dos membros do Congresso
Nacional, o texto do PL que "Dispõe sobre os ven
cimentos dos servidores que menciona das Institui
ções Federais de Ensino vinculadas ao Ministério a
Educação, e dá outras providências" .

OFíCIOS

N° 3.260/01 - Da Excelenlíssima Senhora
Ministra-Relatora EUen Gracie, do Supremo Tribunal
Federal, solicitando à Câmara dos Deputados
pedido de licença para que o STF possa apre
ciar a denúncia constante do inquérito na
1.768 ..

N° 1.369/01 - Do Senhor Senador Carlos
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N° 1.419/01 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST,
indicando o Deputado Paulo de Almeida para inte-
grar a Comissão de Finanças e Tributação .
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N° 157/01 - Da Senhora Deputada Ana Cata
rina, Presidente da Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, comunicando que
a referida Comissão apreciou o PL nO 3.723100. .......

N° 158/01 - Da Senhora Deputada Ana Cata
rina, Presidente da Comissão de Defesa do Consu
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a referida Comissão apreciou o PL n° 4.367/01 ........

W 168/01 - Da Senhora Deputada Ana
Catarina, Presidente da Comissão de Defesa
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Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
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Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
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Cintra, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, solicitando a reconstituição
do PL n° 139/99 ..
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Mudalen, Presidente em exercício da Comissão
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Mudalen, Presidente da Comissão de Finanças e
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apreciado pela referida Comissão .

N° 236/01 - Do Senhor Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, Presidente da Comissão de Fi
nanças e Tributação, solicitando a revisão do
despacho dado ao PL n° 2.1 09/99 ..

W 128/01 - Do Senhor Deputado Antônio
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N° 758/01 - Do Senhor Deputado Geddel W 126/01 - Da Senhora Deputada Ana
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o Catarina, Presidente da Comissão de Defesa
Deputado Wilson Santos deixa de integrar a do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, refe-
Comissão Especial destinada a proferir parecer rente ao PL n° 3.133-A/97. 52371
ao PL n° 2.905/97. 52368

N° 760/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Wilson Santos deixa de integrar a
Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao PL n° 4.842/98 .

N° 187/01 - Do Senhor Deputado Walter
Pinheiro, Líder do PT, indicando o Deputado
Avenzoar Arruda para integrar a CPI destinada a
"Investigar as possíveis irregularidades atentatórias
aos princípios constitucionais da legalidade, da
moralidade administrativa e da economicidade nas
obras iniciadas e não concluídas e nos bens
imóveis que estão sendo utilizados, ou utilizados
inadequadamente, pela Administração Federal" .

N° 189/01 - Do Senhor Deputado Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT, indicando Deputado
Jarques Wagner para integrar a Comissão de
Ciência e Tecnologia Comunicação e Informática....

N° 193/01 - Do Senhor Deputado Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT, indicando o Deputado
Luciano Zica para integrar a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias .

N° 472/01 - Do Senhor Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL,
indicando o Deputado Remi Trinta para integrar a
Comissão de Seguridade Social e Família .

N° 146/01 - Do Senhor Deputado Inácio
Arruda, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB,
indicando o Deputado Paulo Baltazar para integrar
a CPI destinada a "Investigar o destino dado aos
recursos angariados com o recolhimento da contri
buição sobre Movimentação Financeira - CPMF"...

N° 290/01 - Do Senhor Deputado César
Bandeira, Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, referente
ao PL n° 3.098-AfOO .

N° 1.153/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 3. 558-A/00 ..

N° 1.174/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, solicitando a revisão do
despacho dado ao PL n° 3.962/00 .

N° 1.176/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, solicitando a revisão do
despacho dado ao PL n° 2.372/00 ..
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Projeto de Lei n° 5.197, de 2001 (Do Sr.
Avenzoar Arruda) - Altera o art. 56 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e revoga a
Lei n° 9.192, de 21 de dezembro de 1995 ..

Projeto de Lei n° 5.201, de 2001 (Do Sr.
Márcio Fortes) - Institui o Sistema Único de
Consórcios e Sorteios (SUCS), de bens móveis
duráveis e unidades imobiliárias de qualquer tipo,
espécie e natureza; dispõe sobre a adoção de
programa de renovação de frota de veículos au
tomotivos; autoriza a utilização do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na aqui
sição de imóveis por meio de consórcio, e dá outras
providências .

Projeto de Lei n° 5.209, de 2001 (Do Sr.
Pedro Pedrossian) - Dispõe sobre a redução da
emissão de gases de efeito estufa .

Projeto de Lei n° 5.221, de 2001 (Dos Srs.
Paulo Rocha e Professor Luizinho) - Altera o § 1°
do art. 48 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996 .

Projeto de Lei n° 5.236, de 2001 (Do Sr.
Confúcio Moura) - Dispõe sobre a destinação
dos recursos provenientes da aplicação de multas
pelo Ibama na Amazônia Legal. ..

Projeto de Lei n° 5.239, de 2001 (Do Sr.
Luiz Carlos Hauly) - Altera o art. 25 da Lei n°
8.313, de 23 de dezembro de 1991, que "Resta
belece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho
de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC, e dá outras providências",
estabelecendo obrigações aos projetos culturais
relacionados com a produção cinematográfica e
as artes cênicas .

Projeto de Lei n° 5.253, de 2001 (Do Sr.
Bispo Rodrigues) - Dispõe que todo o veículo de
comunicação de massa, tal como rádio, televisão,
jornais e revistas de qualquer natureza, só
poderão divulgar e noticiar casos de seqüestro,
quando a família da vítima autorizar. .

Projeto de Lei n° 5.264, de 2001 (Da Sro
Vanessa Grazziotin) - Altera o Decreto-Lei n°
1.804, de 3 de setembro de 1980, permitindo a
aquisição de mercadorias procedentes da Zona
Franca de Manaus enviadas ao território nacional
por via postal e dá outras providências .

Projeto de Lei n° 5.274, de 2001 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Institui o Programa de Refi-
nanciamento do Crédito Educativo
RECREDUC .
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N° 25/01 - Do Senhor Deputado Barbosa ICMS para a aquisição de veículos automotores,
Neto, Presidente da Comissão de Sindicância feita pelos Poderes Públicos Municipais, destinado
destinada a apurar denúncias referentes à CPI a equipar as guardas municipais..... 52384
das Obras Inacabadas, solicitando prorrogação
do prazo da referida Comissão... 52375

N° 14/01 - Da Senhora Deputada Rita
Camata, Presidenta da Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC n° 20-A/95
(Parlamentarismo), comunicando a aprovação,
com Substitutivo, da referida PECo 52376

N° 257/01 - Do Senhor Deputado João
Ribeiro, comunicando que está reassumindo
mandato de Deputado Federal. 52376

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Carlos Batata, re-
querendo a retirada do PL n° 4.226/01 ..

- Do Senhor Deputado Fernando Gabeira,
solicitando a aprovação de moção de apoio ao
Senado Americano .

- Do Senhor Deputado Henrique Fontana,
requerendo a declaração de prejudicialidade do
PL n° 469/00 .

- Do Senhor Deputado Inácio Arruda, re
querendo a criação de Delegação do Parlamento
Brasileiro para participar do Fórum Parlamentar
Mundial. ..

- Do Senhor Deputado José Carlos Coutinho,
solicrtando registrar nos Anais desta Casa voto de
louvor pele realização do IV Congresso Brasileiro
dos Conselhos de Enfermagem .

- Do Senhor Deputado Mendes Ribeiro Filho
e outros, requerendo a retirada do Recurso n°
162/01 .

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei n° 5.153, de 2001 (Da Sro
Iara Bernardi) - Dá nova redação ao inciso VI, do
art. 146, da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965
que "Institui o Código Eleitoral"; e ao art. 62, da
Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
"Estabelece normas para as eleições de outubro
de 1998, e dá outras providências" ..

Projeto de Lei n° 5.173, de 2001 (Da Sro
Nair Xavier Lobo) - Dispõe sobre o desconto de
cinqüenta por cento para estudante do ensino
médio e superior no transporte público coletivo
rodoviário interestadual de passageiros .

Projeto de Lei n° 5.190, de 2001 (Do Sr.
Murilo Domingos) - Dispõe sobre normas de
segurança para o capô dianteiro de veículos
automotores de passeio e utilitários .

Projeto de Lei n° 5.193, de 2001 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Isenta do pagamento de
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Josué Bengtson) - Altera a Lei n° 8.899, de 29
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da Síndrome de Prader-WiIIi o benefício do passe
livre no sistema de transporte coletivo interestadual.. 52421

Projeto de Lei n° 5.284, de 2001 (Do Sr.
Walter Pinheiro e outros) - Corrige distorções na
correção dos cálculos dos financiamentos rurais
passados, regula suas execuções e dá outras
providências....... 52422

Projeto de Lei n° 5.320, de 2001 (Da Sr"
Vanessa Grazziotin) - Dispõe sobre a escolha
dos dirigentes universitários. 52427

Projeto de Lei n° 5.371, de 2001 (Do Sr.
Eni Voltolini) - Dispõe sobre o sistema de fusos
horários no território brasileiro......... 52429

Projeto de Lei n° 5.389, de 2001 (Do Sr.
Elias Murad) - Dispõe sobre o sistema de fusos
horários e veda a adoção de horários especiais
no território nacional. 52431

Projeto de Lei n° 5.399, de 2001 (Do Sr.
Silas Brasileiro) - Dispõe sobre a instalação de
dispositivo de alarme em esteiras e escadas ro
lantes destinadas ao transporte de passageiros
em todo o País....................................................... 52434

Projeto de Lei nO 5.569, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n° 1.110/01 - Dispõe so-
bre os vencimentos dos servidores que menciona
das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação, e dá outras providências. ..... 52435

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.446, de
2001 (Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional) - Mensagem n° 296/01 - Aprova com
ressalvas e emendas o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América sobre
Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas à Parti-
cipação dos Estados Unidos da América nos
Lançamentos a partir do Centro de Alcântara,
celebrado em Brasília, em 18 abril de 2000. .. ...... 52446

INDICAÇÔES

Indicação n° 2.324, de 2001 (Do Sr. Paulo
Baltazar) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Poder Judiciário, o envio à Câmara dos
Deputados, de projeto de lei modificando gratifi
cação mensal de Escrivães Eleitorais e Chefes
de Cartório das Zonas Eleitorais. 52485

Indicação n° 2.380, de 2001 (Do Sr.
Wellington Dias) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, a criação, no âmbito dos
órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, Autárquica e Fundacional, da Carreira
de Auditor Federal e sua inclusão no Grupo Gestão. 52489

Indicação n° 2.382, de 2001 (Do Sr. lédio
Rosa) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério do Esporte e do Turismo, a criação
da Agência Nacional dos Esportes............ 52497

ERRATAS

Projetos de Lei nOs 2.109/99, 2.373/00,
3.962/00 e 4.030/01............ 52499

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23/10/2001

JOÃO GRANDÃO (PT, MS - Pela ordem) 
Homenagem à memória de Dorcelina Folador,
ex-Prefeita Municipal de Mundo Novo, Estado de
Mato Grosso do Sul, ao ensejo do segundo ano
de falecimento ,..................................... 52500

IV - Comissão Geral

PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Transfor
mação da sessão plenária em Comissão Geral
para debate de projetos sobre saneamento bási-
co em tramitação na Casa.. 52501

Determinação do rito procedimental da Co
missão Geral. Usaram da palavra, durante o de
bate, os Srs. ANTÔNIO DA COSTA MIRANDA
NETO, Presidente da Associação das Empresas
Estaduais de Saneamento ASSEMAE;
ANTÔNIO CÉSAR DA COSTA E SILVA, Presi
dente da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES; CARLOS
ANTÔNIO FINCK, Diretor de Planejamento da
Companhia Municipal de Saneamento de Novo
Hamburgo - COMUSA e representante do Dire
tor-Presidente da empresa, Sílvio Klein; MARIA
LEOA DE RESENDE DANTAS, Coordenadora da
Comissão Intersetorial de Saúde, Saneamento e
Meio Ambiente - CISAMA e representante do
Coordenador do Conselho Nacional de Saúde,
Nelson Rodrigues dos Santos; JOSÉ ANTÔNIO
ZEM, Superintendente da Secretaria Extraordiná
ria de Assuntos Metropolitanos e representante
do Prefeito Municipal de Curitiba, Cássio Taniguchi;
ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO, Secretá
rio-Executivo da Frente Nacional pelo Sanea
mento Ambiental; ANTÔNIO CARLOS DE
MENDES THAME, Presidente do Fórum Nacional
dos Secretários de Saneamento. 52501

PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) 
Informação aos expositores sobre o sinal para
encerramento dos respectivos pronunciamentos.
Presença, no plenário, das representantes da
Sociedade Cearense de Cidadania, Conceição
Rodrigues e Socorro Porto. 52506

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. EDMILSON BRITO RODRIGUES. Prefeito
Municipal de Belém, representante do Prefeito
Municipal de Porto Alegre, Tarso Genro, Coorde
nador-Gerai da Frente Nacional de Prefeitos;
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52532
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52535

52535

52535

52534

GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT, PA) - Par
ticipação no ato de inauguração da Hidrelétrica
Luis Eduardo Magalhães, no Município de Lagea
do, Estado do Tocantins. Defesa de redivisão terri
torial do País. Pedido de apoio ao requerimento de
urgência para tramitação do projeto de decreto le
gislativo acerca de realização de plebiscito sobre a
criação dos Estados do Carajás e do Tapajós.........

CORIOLANO SALES (PMDB, BA) - Apoio
ao trabalho realizado pelo Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil. ..

CONFÚCIO MOURA (PMDB, RO) - Protesto
contra redução de recursos orçamentários destina
dos à saúde de populações indígenas. Carta resul
tante do 1° Seminário de Mernativas Econômicas
Sustentáveis dos Povos Indígenas de Rondônia.......

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT, RJ) 
Realização, pela Casa, de Comissão Geral para
debate de projetos sobre saneamento básico.
Reflexos negativos da privatização do setor na
Lagoa de Araruama, situada na Região dos
Lagos, Estado do Rio de Janeiro .

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB, RO) - Solici
tação ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
e à sua equipe econômica de fortalecimento do
sistema habitacional brasileiro ..

ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL, BA 
Pela ordem) - Cumprimento ao Deputado José
Linhares pelo exercício da presidência dos traba-
lhos da presente sessão .

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB,
SP) - Críticas à declaração do précandidato à
Presidência da República Luiz Inácio Lula da
Silva sobre condicionamento das exportações à
erradicação da fome no País. Dados sobre
avanços sociais no Governo Fernando Henrique
Cardoso. Equívoco das diretrizes do Projeto
Fome Zero, lançado pelo Partido dos Trabalhadores.

PRESIDENTE (José Unhares) - Ofício do
Presidente do Congresso Nacional, Senador
Ramez Tebet, acerca de realização de sessão
conjunta dia 24 de outubro de 2001, às 14h ..

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB, PE) 
Apoio à isonomia salarial entre delegados da Polícia
Civil e procuradores do Estado de Pernambuco .

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT, SC) 
Apoio ao requerimento de urgência para tramita
ção do projeto de lei sobre sistema de votação
eletrônica ..

52514

52516
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MARIA INÊS DOLCI, representante da Coorde- jetos de Lei nOs 2.763, de 2000, e 4.147, de 2001,
nadara-Executiva do Instituto Brasileiro de Defe- apensado, sobre instituição de diretrizes para o
sa do Consumidor - IDEC, Marilena Lazarini; setor de saneamento básico, para supressão dos
ARIOVALDO CARMIGNANI, Presidente da Asso- §§ 3° e 4° e alteração dos §§ 1° e 2° do art. 51..... 52530
ciação das Empresas de Saneamento Básico
Estaduais - AESBE; MÁRCIA VANDONI DE
MOURA, Diretora da Agência Estadual de Regu
lamentação de Serviços Públicos; DIETER
WARTCHOW, Diretor-Presidente da Companhia
Rio-grandense de Saneamento - CORSAN;
IRINEU PASOLD, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina; ARACILBA
ALVES DA ROCHA, Presidenta da Companhia
de Águas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA;
NIVALDO SANTANA, Deputado Estadual da
Assembléia Legislativa de São Paulo, Estado de
São Paulo; PAULO ZIULKOSKI, Presidente da
Confederação Nacional dos Municípios - CNM. '" 52506

PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Solicitação
à Secretaria-Geral da Mesa de cópia das notas
taquigráficas e do vídeo do pronunciamento da
Presidenta da Companhia de Água e Esgotos da
Paraíba - CAGEPA, Aracilba Alves da Rocha.
Pedido ao Presidente da Casa de providências
para interpelação judicial da Presidenta da
CAGEPA pela utilização no discurso da expres
são "ouvi nos corredores da Casa", ofensiva aos
Parlamentares. 52514

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. RAUL DA GRAÇA COUTO PINHO, Consultor
da empresa Tigre SA - Tubos e Conexões;
EDSON SILVA, Secretário de Obras Públicas e Sa
neamento do Estado do Rio Grande do Sul; JOSÉ
CARLOS VIEIRA, Diretor-Presidente da Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN......

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. Deputados WALTER PINHEIRO, SÉRGIO
NOVAIS, MARIA DO CARMO LARA, ADOLFO
MARINHO, ORLANDO DESCONSI, IVAN
PAIXÃO, HENRIQUE FONTANA. ..

V - Encerramento
2 - ATA DA 212" SESSÃO DA CÃMARA

DOS DEPUTADOS, DA 38 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 23 DE
OUTUBRO DE 2001

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

anterior
111 - Leitura do expediente

SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/10/2001

IV - Pequeno Expediente

CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS, PE)
Necessidade de modernização do Regimento
Interno da Casa. Proposta de emenda apresenta
da pelo orador ao Substitutivo do Relator aos Pro-
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RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR) - Con
trariedade à privatização da Companhia Paranaen-
se de Energia - COPEL. ..

WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Arrocho
salarial imposto aos servidores públicos. Escas
sez de recursos destinados aos hospitais univer-

PAULO FEIJÓ (PSDB, RJ) - Excelência da
administração dos Prefeitos Sylvio Lopes e Octávio
Carneiro, respectivamente, dos Municípios de
Macaé e Quissamã, Estado do Rio de Janeiro.....

RUBEM MEDINA (BlocolPFL, RJ) - Influên
cia da regulamentação da certificação digital na
melhoria da produtividade do País .

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT, SC) 
Importância da adoção de programas de estímulo
à leitura ..

JOAQUIM FRANCISCO (Bloco/PFL, PE)
Projeções da Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO
sobre o quadro mundial de analfabetismo nos
próximos dez anos .

LUIZ BITTENCOURT (PMDB, GO) - Ho
menagem à Força Aérea Brasileira, ao ensejo do
transcurso do Dia do Aviador - 18 de outubro.
Artigo intitulado "Rejeição, o maior problema",
publicado no jornal O Popular, de Goiás, acerca
dos resultados de pesquisa eleitoral realizada no
Estado ..

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB, CE) - Trans
curso do Dia da Aviação e do Dia do Aviador -
23 de outubro ..

ITAMAR SERPA (PSDB, RJ) - Expectativa
quanto à eleição, em primeiro turno, do candidato
do Partido da Social Democracia Brasileira à
Presidência da República ..

NELSON MARQUEZELLI (PTB, SP) 
Transcurso do Dia do Aviador - 23 de outubro.
Homenagem à Força Aérea Brasileira ..

MARCELO BARBIERI (PMDB, SP) - Arti
go do Presidente da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo e do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo, Abram Szajman, a
respeito da crise internacional e seus reflexos
no Brasil. ..

52541

52541

52542

52539

52542

52540

52538

NELSON MARCHEZAN (PSDB, RS) - Re
alização da 47" Feira do Livro de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul. ..

JOÃO PAULO (PT, SP) - Apresentação,
pelo orador e pelos Deputados Dr. Rosinha e Jair
Meneguelli, de voto em separado ao relatório da
Comissão Especial destinada ao exame da
proposta de banimento do uso de amianto no
País. Apresentação, à Presidência da Casa, de
recurso contra a votação do relatório sem o devido
número regimental. .

PAULO MAGALHÃES (Bloco/PFL, BA) 
Repúdio às ilações do Deputado Geddel Vieira
Lima a respeito da conduta do Tribunal Regional
Eleitoral e do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia ..

MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS, AC) - Avan
ço da criminal idade no País. Discordância com a
conclusão do Comandante da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro sobre a raiz do problema
do tráfico de drogas ..

FERNANDO FERRO (PT, PE) - Realização,
pela Casa, de Comissão Geral para debate do
Projeto de Lei n° 4.147, de 2001, do Poder Exe
cutivo, instituidor de diretrizes nacionais para o
saneamento básico. Declaração de voto contrário
ao projeto .

PAULO PAIM (PT, RS) - Apoio dos Ministé
rios da Justiça, da Cultura e do Desenvolvimento
Agrário à criação do Estatuto da Igualdade Racial.
Realização, pela respectiva Comissão Especial,
de audiência pública para debate da proposta.
Anúncio de apresentação de projeto de decreto
legislativo acerca de realização de plebisc~o sobre
alteração da legislação trabalhista brasileira. Apre
sentação de projeto de lei proibitivo da prática de
métodos de recrutamento prejudiciais à honra e
à dignidade do trabalhador ..

JOSÉ L1NHARES (PPB, CE) - Possibilida
de de concentração de riquezas com a criação
da Área de Livre Comércio das Américas. Reflexão
sobre a guerra entre os Estados Unidos da
América e o Afeganistão .

MIRIAM REID (Bloco/PSB, RJ) - Conve- JAQUES WAGNER (PT, BA) - Denúncias
niência de rejeição, pela Casa, do Projeto de Lei de cobrança indevida de tarifas pela Companhia
Complementar n° 137, de 2000, acerca de alteração de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA.
da base de cálculo do Imposto sobre Circulação Encaminhamento de indicação ao Ministério de
de Mercadorias e Serviços. Defesa de redução Minas e Energia para determinação, à Agência
das tarifas de energia elétrica de famflias de baixa Nacional de Energia Elétrica e às concessionárias
renda. Contrariedade à privatização de recursos de distribuição de energia elétrica, de inclusão de
hídricos. Saudação aos participantes do seminário mensagens nas faturas sobre eventual existência
"O Brasil e a ALCA", promovido pela Câmara dos de débitos .
Deputados. 52537



52575

52574

52574

52569

JOSÉ ANíBAL (PSDB, SP) - Homenagem
póstuma ao ex-Governador Mário Covas, do
Estado de São Paulo. Atuação do Partido da
Social Democracia Brasileira pela estabilidade
político-institucional e pelo desenvolvimento
socioeconômico do País .

CARLOS DUNGA (PTB, PB - Pela ordem)
- Descontentamento da população da Região
Nordeste com a decretação de feriados pelo plano
B de racionamento de energia elétrica. .. 52577

EDINHO BEZ (PMDB, SC - Pela ordem) 
Matéria publicada pela imprensa catarinense
sobre irregularidades na liberação, pelo Banco
da Terra, de financiamentos a agricultores do
Município de Santa Rosa de Lima, Estado de
Santa Catarina....................................................... 52577

LUIZ SÉRGIO (PT, RJ - Pela ordem) 
Descumprimento de contrato de arrendamento
do Porto de Angra dos Reis pela Ferrovia Cen-
tro-Atlântica - FCA. .. 52578

MARÇAL FILHO (PMDB, MS - Pela or
dem) - Regozijo com a próxima liberação de
recursos, previstos em emenda orçamentária de
autoria do orador, destinados aos Municípios de
Novo Horizonte do Sul e Glória de Dourados,
Estado do Mato Grosso do Sul, para aplicação
em obras de perfuração de poços artesianos e
de combate à erosão, respectivamente..... ...... ...... 52579

PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Ato da
Presidência sobre constituição de Comissão
Especial destinada ao exame da Proposta de
Emenda à Constituição n° 598-A, de 1998 ..

CARLOS SANTANA (PT, RJ - Pela ordem)
- Realização do IV Seminário Comunitário Inter
municipal de Transportes, preparatório para o I
Congresso Estadual de Transportes, no Município
de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro....

JUQUINHA (Bloco/PL, GO - Pela ordem) 
Crescimento do turismo de eventos e negócios
em Goiânia, Estado de Goiás .

JOÃO MENDES (Bloco/PFL, RJ - Pela or
dem) - Elogio ao Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro pela iniciativa de fiscalização do
cumprimento de decreto municipal proibitivo do
uso, em vias públicas, de aparelhos sonoros para
fins publicitários, com exceção das de cunho
eleitoral. 52576

52559

52558
JOÃO TOTA (PPB, AC - Pela ordem) - Apoio

à greve dos servidores públicos do Estado do Acre..

V - Grande Expediente

ANA CORSO (PT, RS) - Realização da 28

Marcha Mundial de Mulheres. Apoio à ratificação
das convenções e tratados internacionais relati
vos aos direitos da mulher. Repúdio ao abranda
mento, pelo Quarto Grupo do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, de penas contra pratican
tes do estupro. Violência física, emocional e se
xual praticada contra a mulher no País. Precarie
dade da infra-estrutura de delegacias de mulhe
res. Desempenho da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada à apuração da mortalidade
materna no Brasil. Insuficiência dos recursos or
çamentários destinados à saúde da mulher brasi
leira. Encaminhamento, ao Governador Olívio
Dutra e à Presidenta em exercício da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, do
relatório final da citada CPI. Defesa de implantação
de comitês de estudo e controle de morte mater-
na nos Municípios gaúchos ..
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sitários no Estado da Bahia. Regozijo com SIMÃO SESSIM (PPB, RJ - Pela ordem) -
conquistas dos professores e servidores técni- Aplausos à direção da empresa Petróleo Brasileiro
co-administrativos das universidades federais. ..... 52556 S. A. - PETROBRAS, ao Centro de Cultura e

Formação do Meio Ambiente e ao grupo denomi
nado Protetores da Vida pelas ações em defesa
da Baía da Guanabara, no Estado do Rio de
Janeiro. 52568

PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Visita
à Casa de delegação da Escola Superior de Guer-
ra da África do Sul. 52565

PEDRO NOVAIS (PMDB, MA - Pela or-
dem) - Excelência da administração do Prefeito
José Willys Nogueira, do Município de São
Francisco do Maranhão, Estado do Maranhão.... 52565

VALDECI PAIVA (Bloco/PSL, RJ - Pela
ordem) - Necessidade de maior rigor das autori
dades de segurança pública no combate à crimi
nalidade. Escalada da violência no Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. Congratulação ao
Deputado Moroni Torgan pelo empenho na luta
contra o crime organizado. 52565

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL, RJ - Pela ordem)
- Apoio à privatização da BR-1 01, no trecho en
tre o Município de Niterói, Estado do Rio de Ja-
neiro, e a divisa com o Estado do Espírito Santo. . 52565

FEU ROSA (PSDB, ES - Pela ordem) 
Conveniência de revisão, pela Comissão Especial
destinada ao exame da proposta de criação do
Estatuto do Idoso, da obrigatoriedade da reserva
de lugares e da concessão de descontos, pelas
empresas de transporte de passageiros, às
pessoas com mais de 60 anos de idade. Mani-
festo "Carta do Presidente", do Presidente da
Associação Brasileira das Empresas de Trans-
porte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e
Internacional de Passageiros, Oscar Conte. ......... 52566



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-reira 24 52349

52586

52586

52590

52589

52589

52587

52588

52588

52588

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL, MG 
Pela ordem) - Aplausos à Secretaria de Estado
de Esportes de Minas Gerais pela criação de
programas destinados a crianças de ruas, com
destaque para os Jogos da Solidariedade .

PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia ..

OSMAR TERRA (PMDB, RS - Pela ordem)
- Determinação do Ministro da Saúde, José Serra,
de realização de investigações para esclareci
mento de suspeita de irregularidades nos proce
dimentos do Ministério. Apoio à política de medi-
camentos genéricos ..

AVENZOAR ARRUDA (PT, PB - Pela or
dem) - Transcurso do 98° aniversário de emanci
pação política do Município de Patos, Estado da
Paraíba - 24 de outubro. Descumprimento, pelo
Governo Federal, de dispositivo constitucional
sobre revisão de salários do funcionalismo público.
Defesa de preservação do princípio da irredutibi-
lidade salarial. ..

PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL, MA 
Pela ordem) - Realização, pela Câmara Munici
pal de São Luís, Estado do Maranhão, de au
diência pública para debate sobre a atuação
da empresa telefônica Telemar. Solicitação, ao
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, de inclusão
na pauta de trabalho do projeto sobre obriga
toriedade de instalação, pelas empresas tele
fônicas, de equipamento destinado à medição
de impulsos ..

PRESIDENTE (Eurípedes Miranda) - Pre
sença, no plenário, da Prefeita Municipal de São
Paulo, Marta Suplicy ..

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL, MG 
Pela ordem) - Realização, pela Câmara dos
Deputados, do seminário "O Brasil e a ALCA" .....

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT, RO 
Pela ordem) - Transtornos causados às Adminis
trações Municipais brasileiras, em especial no
Estado de Rondônia, pela morosidade na liberação
de recursos orçamentários .

WALTER PINHEIRO (PT, BA - Como Líder)
- Ocorrência de conflito entre índios pataxós
e fazendeiros no Estado da Bahia. Lentidão
da Fundação Nacional do fndio e do Supre
mo Tribunal Federal na apreciação de pro-

52581
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PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Convo- Inconsistência de denúncias de corrupção contra
cação dos Deputados ao plenário para início da o Prefeito do Município de Tarauacá .
Ordem do Dia. 52579

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, PR - Pela
ordem) - Apoio à municipalização dos serviços
de saneamento básico. Necessidade de harmoni
zação entre os sistemas tributários brasileiro e
norte-americano, como condição para ingresso
do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas.
Inconveniência de privatização da Companhia
Paranaense de Energia .

ARNON BEZERRA (PSDB, CE - Pela or
dem) - Apoio dos familiares do ex-Governador
Mário Covas, do Estado de São Paulo, à candi
datura de Tasso Jereissati para a Presidência da
República ..

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB,
AM - Pela ordem) - Transcurso do 3320 aniver
sário de emancipação político-administrativa de
Manaus, Capital do Estado do Amazonas. Partici
pação da oradora em audiência pública, como
membro da Comissão da Amazônia e de Desen
volvimento Regional, para discussão do projeto
de decreto legislativo, originário do Senado Federal,
sobre redivisão do território amazonense ..

WELLlNGTON DIAS (PT, PI - Pela ordem)
- Denúncia sobre exploração de trabalho escravo
no Estado do Piauí. ..

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL, RR - Pela
ordem) - Necessidade de alteração da Medida
Provisória nO 2.218, de 2001, que dispõe sobre a
remuneração dos policiais militares do Distrito
Federal e dos ex-Territórios Federais do Amapá e
de Roraima ..

DR. HÉLIO (Bloco/PDT, SP - Pela or
dem) - Escalada da violência na região do Mu
nicípio de Campinas, Estado de São Paulo.
Solicitação ao Governador Geraldo Alckmin e
à bancada federal paulista de empenho na
destinação de recursos para combate à violên-
cia e à criminalidade. 52584

NELO RODOLFO (PMDB, SP - Pela or
dem) - Razão da presença, na Casa, da Prefeita
Municipal de São Paulo, Marta SupliC)', e do Gover-
nador Geraldo Alckmin, do Estado de São Paulo..... 52585

DR. HELENO (PSDB, RJ - Pela ordem) 
Excelência do Programa Bolsa-Alimentação,
lançado pelo Governo Federal, e do trabalho realiza-
do pelo Exército no Estado do Mato Grosso do Sul... 52585

NILSON MOURÃO (PT, AC - Pela ordem)
- Campanha de difamação promovida pelos par
tidos oposicionistas contra Prefeitos Municipais e
o Governo Jorge Viana, do Estado do Acre.
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ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL, CE 
Pela ordem) - Apresentação de proposta de
emenda à Constituição sobre vinculação dos re
cursos do Fundo de Investimentos da Amazônia
- FINAM e do Fundo de Investimentos do Nor
deste - FINOR ao Orçamento Geral da União.
Transcurso do Jubileu de Prata do exercício
da profissão pelo jornalista cearense Antônio
Viana .

DR. ROSINHA (PT, PR - Pela ordem) 
Repúdio às críticas de Parlamentares contra as
administrações da Prefeita Municipal de São Paulo,
Marta Suplicy, e do Governador Olívio Dutra, do
Estado do Rio Grande do Sul. .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convocação
dos Parlamentares ao plenário para apreciação da
Ordem do Dia .

RONALDO CAIADO (Bloco/PFL, GO 
Pela ordem) - Congratulação ao Ministro José
Serra, da Saúde, pela citação dos nomes dos
Parlamentares na liberação, aos Municípios,
de recursos oriundos de emendas orçamentá
rias. Solicitação ao Governo Federal de adia
mento da cobrança de dívidas dos trabalhado-
res rurais ..

IVAN VALENTE (PT, SP - Pela ordem) 
Realização de audiência pela Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada à investigação de
irregularidades nas relações do Banco Central
com o sistema bancário privado ..

ENI VOLTOLlNI (PPB, SC - Pela ordem) 
Implantação, pelo Governo do Estado de Santa
Catarina, de programa de incentivo à atividade
madeireira .

NEY LOPES (Bloco/PFL, RN - Pela or
dem) - Situação da proposta de reajuste da
tabela de deduções do Imposto de Renda de
pessoas físicas. 52602

FERNANDO GABEIRA (PT, RJ - Pela or
dem) - Situação de penúria da população afegã
refugiada de guerra. Conveniência de manifesta
ção do Governo brasileiro em favor da interrup
ção dos bombardeios anglo-americanos ao Afe
ganistão. com atenção às questões humanitárias,
e da retirada, por Israel, de tropas de territórios
palestinos. 52603

DR. HÉLIO (Bloco/PDT, SP - Pela or
dem) - Atendimento, pelo Governador do
Estado de São Paulo, à solicitação do orador
de prioridade na alocação de verbas para a
segurança pública. Expectativa quanto à ado-

52591

52592

52592

52593

52596

MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS, AC - Pela
ordem) - Protesto contra aprovação, pela Comissão
de Agricultura e Política Rural, do Projeto de Lei
n° 135-B, de 2000, sobre transferência, para oS
Estados, da competência para realização da re
forma agrária. Inconstitucionalidade da proposição...
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cessos sobre demarcação de reservas indí- Elogio à Câmara de Gestão da Crise de Energia
genas ,................................. 52590 Elétrica pelo sucesso do plano "b" de raciona-

mento de energia ,....................................... 52598

GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB, AL 
Pela ordem) - Desvio, pelo Governo Federal, na
aplicação de recursos previstos para programas
constantes do Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza .

JOÃO GRANDÃO (PT, MS - Pela ordem)
Excelência da administração do Prefeito Laerte
Tetila, do Município de Dourados, Estado do
Mato Grosso do Sul. .

ADÃO PRETTO (PT, RS - Pela ordem) 
Ocupação, pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, de latifúndios improdutivos no
Estado do Rio Grande do Sul. Decisão do Juiz de
Direito Luís Christiano Enger Aires, da Comarca
de Passo Fundo, contrária à reintegração de pos
se de área ocupada na localidade denominada
Rodeio Bonito, no Município de Pontão. Conde
nação, pela Justiça Federal do Município de
Bagé, do Presidente da Federação da Agricultura
do Rio Grande do Sul - FARSUL e outros pelo
impedimento do avanço da reforma agrária no
Estado. Reação da bancada ruralista gaúcha
contra os fatos citados ..

JOÃO CALDAS (Bloco/PL, AL - Pela or
dem) - Desempenho da Comissão Especial Mis
ta do Congresso Nacional destinada à análise da
crise no abastecimento de energia elétrica e à
apresentação de proposta para sua reversão.

AUGUSTO NARDES (PPB, RS - Pela or
dem) - Visita do Presidente da República ao
Estado do Rio Grande do Sul para inauguração do
novo Aeroporto Salgado Filho. Defesa de renegocia-
ção de dívidas dos produtores rurais nos moldes do
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS .

GILMAR MACHADO (PT, MG - Pela or
dem) - Realização, pela Câmara Municipal de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, de audiên
cia pública para debate do Orçamento Geral da
União. Conveniência da realização, pela Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis
calização, de audiências públicas nos diversos
Estados brasileiros. Empenho da bancada do
Partido dos Trabalhadores na celeridade da vota
ção, pela Casa, de projeto governamental ense
jador do término da greve dos servidores federais
universitários ,. 52597
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52619

52619

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CUNHA BUENO (PPB, SP). 52620

Usou da palavra o Sr. Deputado ROBSON
TUMA (Bloco/PFL, SP), Relator da matéria. ......... 52620

TILDEN SANTIAGO (PT, MG - Pela or-
dem) - Presença, no plenário, do ex-Deputado
Federal Agostinho Valente..................................... 52620

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB,
MA - Pela ordem) - Protesto contra a redução
dos recursos orçamentários destinados do Sistema
Único de Saúde no Estado do Maranhão. Escalada
de doenças infecto-eontagiosas no Estado............. 52620

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO
VASCONCELLOS (Bloco/PL, MG). 52621

FIORAVANTE (PT, RS - Pela ordem) 
Apresentação de requerimento para tramitação
em regime de urgência do Projeto de Lei n° 116,
de 1996, sobre garantia da estabilidade no em-
prego. 52621

ORLANDO DESCONSI (PT, RS - Pela or
dem) - Realização, pela Casa, de Comissão Ge
rai para debate da Política Nacional de Sanea
mento Básico. Contrariedade à privatização do
setor de saneamento. 52621

RENATO VIANNA (PMDB, SC - Pela or-
dem) - Descoberta de petróleo no litoral do Estado
de Santa Catarina. 52622

JOÃO MAGNO (PT, MG - Pela ordem) 
Realização, pela Comissão de Seguridade Social
e Família, de audiência pública com a participa-
ção de representantes da empresa Celulose
Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA............................ 52622

RICARDO BERZOINI (PT, SP - Pela or
dem) - Anúncio de apresentação de requerimento
de informações ao Ministério da Fazenda sobre a
atuação da Comissão de Valores Mobiliários no
caso das Fazendas Reunidas Boi Gordo. ...... ....... 52622

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL, PE),
RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR), BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL, RJ), LUIZ ANTONIO
FLEURY (PTB, SP), JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
(Bloco/PSB, MA), ODELMO LEÃO (PPB, MG),
DA. ROS1NHA (PT, PR), MENDES RIBEIRO
FILHO (PMOB, RS), ANDRÉ BENASSI (PSDB,
SP), INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL, PE),
ARNALDO MADEIRA (PSDB, SP), ..52604

52604

PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP - Pela
ordem) - Reunião da bancada federal paulista
com Prefeitos Municipais e o Governador Geral-
do Alckmin, do Estado de São Paulo. 52605

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Continuação
da votação, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar n° 9-C, 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. 52617

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de preferência para votação do Destaque
para Votação em Separado n° 10 e a corres-
pondente Emenda Aglutinativa n° 1. .. 52617

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB, SP)... 52617

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do requerimento, com o voto contrário do
Deputado Arnado Faria de Sá. 52618

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Emenda Aglutinativa n° 1. 52618

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
(Bloco/PFL, PE)... 52618

Usou da palavra o Sr. Deputado ROBSON
TUMA (Bloco/PFL, SP), Relator da matéria, para
apresentação de emenda de redação. 52619

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT, RJ). 52619

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informação
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá sobre a decisão
da Mesa Diretora de reformulação dos critérios
adotados para economia de energia elétrica........

PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL, AM 
Pela ordem) - Congratulações ao Presidente
Aécio Neves pela realização do seminário "O
Brasil e a ALCA". Posicionamento do Partido da
Frente Liberal com relação ao reajuste da tabela
de deduções do Imposto de Renda de pessoas
físicas e ao valor do salário mínimo. 52605

ção de medidas de efetivo combate à violência PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
urbana no Estado. 52604 Emenda Aglutinativa nO 1, com a redação pro-

posta pelo Relator ..
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP - Pela

ordem) - Pedido à Presidência da Casa de flexi
bilização das medidas de economia do consumo
de energia elétrica e de providências para recebi
mento, pela Diretoria-Geral da Casa, de contas
telefônicas na forma apresentada pela empresa
de telefonia ..
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BISPO RODRIGUES (Bloco/PL, RJ - Pela de lei sobre mudança no sistema eletrônico de
ordem) - Ameaça de extinção da ararinha azul. ... 52622 votação, com a introdução da impressão do voto.. 52629

DR. BENEDITO DIAS (PPB, AP - Pela or
dem) - Solicitação à Presidência de encerramen-
to dos trabalhos nas Comissões............................ 52623

ANGELA GUADAGNIN (PT, SP - Pela or
dem) - Contrariedade à transferência para uni
versidades de cursos de formação em mestrado
e doutorado promovidos pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais, localizado em São José
dos Campos, Estado de São Paulo. 52623

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL, PE)............... 52623

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB, SP - Pela
ordem) - Protesto contra a interdição do espaço
aéreo de Brasília, Distrito Federal, durante as co
memorações do Dia do Aviador - 23 de outubro.. 52624

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT, RJ - Pela or
dem) - Apoio à aprovação de requerimento para
tramitação em regime de urgência de propositura
sobre impressão do voto no processo de votação
eletrônica. 52624

PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL, DF - Pela
ordem) - Instalação da Comissão Especial
destinada à análise da proposta de emenda à
Constituição sobre alteração de mandatos eleti
vos. Realização, em Brasília, Distrito Federal, de
etapa da Fórmula 3000 52624

NEY LOPES (Bloco/PFL, RN - Pela or
dem) - Aplausos à Presidência da Casa pela ini
ciativa de promoção da integração do Brasil à
Área de Livre Comércio das Américas. 52624

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeci-
mento ao Deputado Ney Lopes pela manifestação
elogiosa. 52628

PINHEIRO LANDIM (PMDB, CE - Pela or
dem) - Anúncio de reunião da bancada federal
nordestina para discussão das emendas ao
Orçamento Geral da União....... 52629

JOÃO PAULO (PT, SP - Pela ordem) 
Conveniência de apreciação de requerimento
para tramitação em regime de urgência de pro
jeto de lei sobre mudança no sistema eletrôni
co de votação, com a introdução da impressão
do voto. 52629

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL, PE 
Pela ordem) - Apoio à aprovação da matéria de
fendida pelo Deputado João Paulo. Necessidade
da votação do projeto de lei sobre reajuste salarial
dos servidores do Ministério da Educação. 52629

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT,
SP - Pela ordem) - Apoio à aprovação do projeto

ROBERTO JEFFERSON (PTB, RJ - Pela
ordem) - Apoio à aprovação do projeto de lei sobre
mudança no sistema eletrônico de votação, com
a introdução da impressão do voto...... 52630

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci
mento ao Plenário sobre tramitação dos requeri
mentos de urgência e das respectivas proposi-
ções objetos dos requerimentos............................ 52630

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT, RJ). 52630

JOÃO PAULO (PT, SP - Pela ordem) - Su-
gestão à Presidência para tramitação do projeto
de lei sobre mudança no sistema eletrônico de
votação, com a introdução da impressão do voto.. 52631

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Reiteração
de esclarecimentos ao Plenário sobre a tramitação
da matéria. 52631

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT, RJ). 52631

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consulta
ao Plenário sobre existência de entendimento
acerca da tramitação da matéria. 52631

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados ROBERTO JEFFERSON (PTB, RJ),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL, PE), ALDO
ARANTES (Bloco/PCdoB, GO), RONALDO
VASCONCELLOS (Bloco/PL, MG)... 52631

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Existência
de acordo entre as Lideranças para retirada do
requerimento da pauta. Inclusão da matéria na
sessão deliberativa do dia 24 do corrente, salvo
ocorrência de prejudicialidade com a aprovação
da propositura pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. .. 52631

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 52631

Aprovação da Emenda Aglutinativa nO 1...... 52631

Retirada, de ofício, da matéria da pauta. ..... 52642

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação de
requerimento para tramitação em regime de ur
gência do Projeto de Lei n° 5.569, de 2001, sobre
os vencimentos dos servidores que menciona
nas instituições federais de ensino, vinculados ao
Ministério da Educação. 52642

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB, SP). 52642

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO (PT, BA) .. 52642



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPLJTADOS Quarul-feira 24 52353

Usaram da palavra pela ordem, para regis- FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT, SC -
tro de voto, os Srs. Deputados ORLANDO Pela ordem) - Necessidade de solução das greves
FANTAZZINI (PT, SP), VIC PIRES FRANCO (Blo- dos professores universitários, dos servidores da
co/PFL, PA). 52643 Previdência Social e do Ministério da Saúde. 52647

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO JEFFERSON (PTB, RJ), INOCÊNCIO
OLIVEIRA (Bloco/PFL, PElo 52643

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ENIVALDO RIBEIRO
(PPB, PB), NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT, MA).... 52644

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado SÉRGIO
MIRANDA (Bloco/PCdoB, MG).............................. 52644

NELSON MARCHEZAN (PSDB, RS - Pela
ordem) - Contribuição dos Líderes partidários e
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto
para solução da greve dos servidores das univer-
sidades federais.......................... 52644

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR), RONALDO
VASCONCELLOS (Bloco/PL, MG). 52645

ARNALDO MADEIRA (PSDB, SP - Pela
ordem) - Agradecimento aos Líderes partidários
peja contribuição prestada para solução da greve
dos servidores das universidades federais....... ..... 52645

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP - Pela
ordem) - Discriminação praticada contra Estados
e Municípios no tocante à aplicação da Lei de
Responsabilidade Fiscal. 52646

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JORGE TADEU
MUDALEN (PMDB, SP).............. 52646

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado MENDES
RIBEIRO FILHO (PMDB, RS)................................ 52646

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ALBÉRICO FILHO
(PMDB, MA), CEZAR SCHIRMER (PMDB, RS).
ANA CATARINA (PMDB, RN). 52646

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do requerimento..................................................... 52646

CARLOS SANTANA (PT, RJ - Pela ordem)
- Solicitação às Lideranças de empenho na solução
da greve dos servidores da Previdência Social. .... 52646

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JOÃO HENRIQUE (PMDB, PI).. 52646

PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP - Pela
ordem) - Pedido à bancada do Partido dos Tra
balhadores para comparecimento à reunião no
Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. ........ 52647

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LAVOISIER MAIA (Blo-
co/PFL, RN). 52647

ROBERTO JEFFERSON (PTB, RJ - Pela
ordem) - Excelência da atuação do Deputado
Carlos Santana, na condição de Parlamentar e
de sindicalista. 52647

Apresentação de proposições: PAULO
PAIM, ANA CORSO, MARCOS AFONSO,
EDUARDO CAMPOS, MANOEL VITÓRIO E
OUTROS, EDUARDO CAMPOS, PAULO LIMA,
IBERÊ FERREIRA, JAQUES WAGNER, ROBERTO
JEFFERSON, ROBERTO PESSOA, SALOMÃO
CRUZ, CUNHA BUENO, RUBENS BUENO,
ROBERTO PESSOA E OUTROS, PAULO
OCTÁVIO, WALTER PINHEIRO, ROMEL ANIZIO,
JOÃO PAULO E DR. ROSINHA, RICARDO
BERZOINI, OSMAR SERRAGLlO, SRS. LíDERES,
EDUARDO CAMPOS, OSMAR SERRAGLlO,
RUBENS BUENO, CONFÚNCIO MOURA, JOSÉ
CARLOS COUTINHO, OSCAR ANDRADE,
FERNANDO FERRO, OSCAR ANDRADE,
FERNANDO FERRO E WALTER PINHEIRO,
PEDRO VALADARES E SRS. LíDERES.. 52647

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de
convocação de sessão extraordinária às 19h30min
para votação da Proposta de Emenda à Constitui-
ção n° 289-B, de 2000. 52650

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO MARINHO
(Bloco/PFL, MA), ANTÔNIO JORGE (PTB, TO),
RAFAEL GUERRA (PSDB, MG), GIVALDO
CARIMBÃO (Bloco/PSB, AL), JOSÉ PRIANTE
(PMDB, PA), JOÃO GRANDÃO (PT, MS), DARCI
COELHO (PFL, TO), MARCELO CASTRO
(PMDB-PI), NEIVA MOREIRA (Bloco/PDl MA).
VIC PIRES FRANCO (Bloco/PFL, PA), JOSUÉ
BENGTSON (PTB, PA), SÉRGIO CARVALHO
(PSDB, RO), FRANCISCO COELHO (Bloco/PFL,
MA), ELlSEU MOURA (PPB, MA), ORLANDO
DESCONSI (PT, RS), CUNHA BUENO (PPB,
SP), IGOR AVELlNO (PMDB, TO)......................... 52650

VII - Encerramento
3 - ATA DA 213" SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 38 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 23 DE
OUTUBRO DE 2001

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

anterior
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Presidente da Associação dos Policiais Militares
do ex-Território Federal de Rondônia. 52726

111 - Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23110/2001

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 289-B, de 2000, que acrescenta
o art. 79 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 .

52724

52724

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS, RO - Pela
ordem) - Agradecimento aos Líderes e aos Par
lamentares pela aprovação da proposta de
emenda constitucional de interesse dos policiais
militares do ex-Território Federal de Rondônia ......

RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL,
MG - Pela ordem) - Congratulações ao Deputado
Oscar Andrade pela aprovação da proposta de
emenda constitucional de interesse dos policiais
militares do ex-Território Federal de Rondônia ......

52726

52727

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
substitutivo adotado pela Comissão Especial. ...... 52724

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto proferido em sessão anterior, os Srs.
Deputados JOÃO RIBEIRO (Bloco/PFL, TO),
PEDRO CORRÊA (PPB, PE), MÁRCIO
REINALDO MOREIRA (PPB, MG). 52725

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL, PE 
Pela ordem) - Importância da matéria em votação.
Solicitação aos Deputados para comparecimento
ao plenário................ 52725

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ROBERTO JEFFERSON
(PTB, RJ). 52725

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALBERTO GOLDMAN
(PSDB, SP)............................................................ 52725

ROBERTO JEFFERSON (PTB, RJ - Pela
ordem) - Solicitação aos Deputados de compa
recimento ao plenário para votação da matéria.... 52725

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALMIR SÁ (PPB, RR). ..... 52725

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados FERNANDO FERRO (PT, PE),
EXPEDITO JÚNIOR (PSDB, RO). 52725

LUIZ SÉRGIO (PI, RJ - Pela ordem) - So
licitação à Direção da Companhia Docas do Rio de
Janeiro e ao Ministério dos Transportes de estabele
cimento de negociações para a solução de impasse
envolvendo a comunidade portuária do Município de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro. 52725

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT, RO 
Pela ordem) - Apoio ao enquadramento dos poli
ciais militares do extinto Território Federal de
Rondônia nos quadros da Polícia Federal. 52726

OSCAR ANDRADE (Bloco/PL, RO - Pela
ordem) - Agradecimento aos Líderes pela apro
vação da proposta de emenda constitucional de
interesse dos policiais militares do ex-Território
Federal de Rondônia. Presença, no plenário, do

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, o SI'. Deputado
CLEONÂNCIO FONSECA (pPB, SE). 52727

BABÁ (PT, PA - Pela ordem) - Apoio do
Partido dos Trabalhadores ao pedido do Deputa
do Luciano Castro de aprovação da proposta de
emenda constitucional de interesse dos policiais
militares do ex-Território Federal de Rondônia...... 52727

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto proferido em sessão anterior, os Srs.
Deputados ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL,
CE), PASTOR AMARILDO (PPB, TO) , 52727

VICENTE CAROPRESO (PSDB, SC - Pela
ordem) - Agradecimento ao Ministro José Serra,
da Saúde, pela celebração de convênios em
benefício do Estado de Santa Catarina. ... .... ....... 52727

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto proferido em sessão anterior, os Srs.
Deputados LUIZ RIBEIRO (PSDB, RJ),
EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB, AP),
ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO (PPB, MA)............ 52727

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB, CE 
Pela ordem) - Reafirmação do compromisso do
Partido Comunista do Brasil e do Partido Socia
lista Brasileiro firmado com os policiais militares
do ex-Território Federal de Rondônia no sentido
da aprovação da proposta de emenda constituci
onal de interesse da classe. Congratulações às
Lideranças partidárias pelo empenho na solução
da greve nas universidades federais, no Instituto
Nacional do Seguro Social e em outros setores
do serviço público. 52728

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, o SI'. Deputado
BADU PICANÇO (Bloco/PL, AP)... 52728

JOÃO CALDAS (Bloco/PL, AL - Pela or-
dem) - Sucesso do Plano B de racionamento de
energia elétrica. 52728

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, o SI'. Deputado
LUIS CARLOS HEINZE (PPB, RS).......... 52728
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52742

52739

v - Encerramento

COMISSÕES

5 - ATA DA COMISSÕES

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO,
nOs 3.459/01, 3.718 a 3.731, 3.733 a 3.826, de
2001, com pareceres despachos .

52729

ARY KARA (PPB, SP - Pela ordem) - Fa- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
lecimento do Presidente da Associação Nacional tro de voto, os Srs. Deputados DOMICIANO
dos Fabricantes de Veículos Automotores, Célio CABRAL (PSDB, PB), JOÃO MATOS (PMDB,
Batalha. Pedido de apoio ao requerimento de SC), JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS, SP),
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito TETÉ BEZERRA (PMDB, MT), HAROLDO
destinada à apuração de irregularidades na apli- BEZERRA (PSDB, PA) .
cação de recursos arrecadados com o seguro
obrigatório e com multas aplicadas aos motoristas.. 52728

TÃNIA SOARES (Bloco/PCdoB, SE - Pela
ordem) - Apoio ao discurso do Deputado Inácio
Arruda sobre a greve nas universidades. Destaque
da atuação da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto na solução do movimento grevista .

JAIME MARTINS (Bloco/PFL, MG - Pela
ordem) - Congratulações com a bancada federal
rondoniense pela aprovação da proposta de
emenda constitucional de interesse dos policiais
militares do ex-Território Federal de Rondônia. ..... 52729

PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Encerra-
mento da votação. 52729

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ZÉ GOMES DA ROCHA
(PMDB, GO). 52729

PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Aprovação
do Substitutivo da Comissão Especial à Proposta
de Emenda à Constituição n° 289, de 2000. 52729

PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Declaração
de prejudicialidade da proposição inicial e da pro·
posta apensada. Retorno da matéria à Comissão
Especial para elaboração da redação do segundo
turno. 52729

a) CPI destinada a "Investigar as Relações
do Banco do Brasil com o Sistema Financeiro
Privado (PROER), • 11" Reunião, em 23-10-01. ... 52812

'Ata com nota taquigráfica .

6 - PARECERES _ Projetos de Decreto
Legislativo, n° 354-A/99, 355-A/99, 1.068-A/01,
1.073-A/01, 1.123-A/01, 1.125-A/01, 1.140-A/01
e 1.142-A/01 . 52849

7 - DESIGNAÇÃO

a)Comissão Especial destinada a proferir
Parecer à PEC n° 3-A/99 , em 23-10-01................. 52861

8- MESA

9 -lÍDERES E VICE-lÍDERES

10 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

11 - COMISSÕES
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Ata da 211 a Sessão, Extraordinária, Matutina,
em 23 de outubro de 2001

Presidência dos Srs.: Rodrigo Maia, Maria do Carmo Lara
e Sérgio Novais, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 15 minutos)

SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Havendo
número regimental, 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

SR. ADOLFO MARINHO, servindo como 2E
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprova
da.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. SÉRGIO NOVAIS, servindo como 1E
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 1.098

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combina
do com o § 3° do art. 223, da Constituição Fede
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelênci
as, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato constante da Portaria nO 662, de 25 de ou
tubro de 2000, que autoriza o Governo do Esta
do do Acre, por intermédio da Fundação de Cul
tura e Comunicação Elias Mansour, a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Sena Madureira, Estado do
Acre.

Brasília, 18 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.101

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,

Dirijo-me a Vossas Excelências para infor
má-los de que me ausentarei do País no período de
5 de outubro a 1° de novembro de 2001, para reali
zar visita ao Reino da Espanha e à República Fran
cesa, a convite, respectivamente, do Presidente da
Fundação Gorbatchev e do Presidente da Assem
bléia Nacional.

Na Espanha, entre os dias 25 e 29 de outubro,
além de reunião de trabalho com o Presidente do
Governo Espanhol, José Maria Aznar, participarei
da "Conferência sobre Transição Democrática e
Consolidação da Democracia", evento organizado
pela prestigiosa Fundação Gorbatchev.

Na França, entre os dias 29 e 31 de outubro,
manterei reuniões de trabalho com o Presidente
Jacques Chirac e com o Primeiro-Ministro Lionel
Jospin e participarei de sessão solene da Assem
bléia Nacional, onde, a convite do Presidente do
Parlamento, proferirei discurso a Deputados mem
bros do Governo Francês.

As visitas à Espanha e à França deverão ofe
recer importante contribuição à intensificação e à di
versificação de nosso relacionamento com aqueles
países, ambos parceiros importantes do Brasil no
cenário internacional.

Brasília, 22 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.104

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, da

Constituição Federal, submeto à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto do Acordo de Coopera
ção entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República do Panamá no Campo
da Luta contra o Crime Organizado, celebrado em
Brasília, em 21 de agosto de 2001.

Brasília, 22 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
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Brasília, 22 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.108

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, permissões para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direijo de exclusi
vidade, serviços de radiodifusão sonora, conforme os se
guintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 284, de 19 de junho de 2000 
Rádio Clarim de Palmas Ltda., na cidade de Paracu
ru - CE (freqüência modulada);

2 - Portaria n° 363, de 5 de julho de 2001 
Rádio Comunicação Pitangui Ltda., na cidade de Pi
tangui - MG (freqüência modulada); e

3 - Portaria n° 449, de 7 de agosto de 2001 
SM Comunicações Ltda., na cidade de Cachoeira
de Itapemirim - ES (onda média).

Brasília, 22 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.109

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, per
missões para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, conforme os seguintes
atos e entidades:

1 - Portaria nO 353, de 5 de julho de 2001 - Fun
dação Gilvan Costa, na cidade de Olinda - PE;

2 - Portaria nO 493, de 24 de agosto de 2001 
Fundação Educativa e Cultural Germim Loureiro, na
cidade de João Monlevade - MG; e

3 - Portaria n° 559, de 18 de setembro de
2001 - Fundação Educativa e Cultural Professora
Néria Coelho Guimarães, na cidade de Guanhães - MG.

Brasília, 22 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.106

MENSAGEM N° 1.105 4 - Portaria n° 531, de 11 de setembro de
2001 - Rádio Betel Ltda., na cidade do Recife 
PE.

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, renovações de per
missões para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, conforme os seguintes atos e en
tidades:

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I da

Constituição Federal, submeto à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto do acordo entre o Gover
no da República Federativa o Brasil e o Governo da
República Argentina para o Provimento de Capacida
de Espacial, celebrado no Rio de Janeiro, em 8 de
maio de 2001 .

Brasília, 22 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, da

Constituição Federal, submeto à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro e Estado das Re
lações Exteriores, o texto da Convenção Conjunta sobre
o Gerenciamento Seguro do Combustível Irradiado e
dos Rejeitos Radioativos, celebrada em Viena, no
ãmbito da Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA), em 5 de setembro de 1997.

Brasília, 22 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.107

1 - Portaria n° 355, de 24 de julho de 2000 
Rádio Atlântida FM de Santa Cruz do Sul Ltda., na
cidade de Santa Cruz do Sul - RS;

2 - Portaria n° 344, de 28 de junho de 2001 - Rá
dio Videira Uda., na cidade de Videira - SC;

3 - Portaria n° 454, de 22 de agosto de 2001
- Rádio Itaipú de Marília Ltda., originariamente
Rádio Itaipú de Jaú Ltda., na cidade de Jaú - SP;
e
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Em 14 de dezembro de 2000, por volta das
16h30 no interior do CIDI - Centro Integrado de
Diagnóstico por Imagem, que é uma Fundação
de Saúde, situada à rua Jansen Muller, n° 350,
em São Luís, Maranhão, o denunciado tentou
colocar para fora do mesmo CIDI, à força, a vítima,
a também médica e Major do Corpo de Bombeiros,
Diana Rosalina Serra de Almeida.

Ao fazê-lo, procurando, com as suas próprias
mãos, arrastar a vítima para fora do CIDI, o denunci
ado provocou nela a lesão assim descrita:

"Equimose avermelhada, linear, com
quatro centímetros de extensão, em face
posterior do braço direito em seu terço infe
rior" (autos, fls. 11).

Com isto, infringiu o denunciado o art. 129, ca
put, do Código Penal.

Esclareço que na ocasião da constrição, o
denunciado - e sua esposa Luciana Marão Félix 
chamaram a vítima de "vagabunda e ladra". Refe
ridas ofensas morais caracterizam injúria. Não
pode, porém, o Ministério Público oferecer denún
cia pelas referidas injúrias (art. 140 do Código Pe
nai). pois, com relação a tal delito, só se procede
mediante queixa-crime, por se tratar de delito de
ação privada.

Deixa o Ministério Público Federal de propor a
suspensão condicional do processo, de que cuida o
art. 89 da Lei n° 9.099/95, pois o denunciado tem fo
lha de antecedentes incompatível com referido be
nefício (ver folha de antecedentes, datada de 21 de
agosto de 2001, constante de fls. 34 dos autos da
Comunicação de Flagrante Delito, por prática de Ra
cismo, Pelo 23-3/090 STF, Relator, Ministro Néri da
Silveira, documento em anexo).

Como diligência, requer o Ministério Público
Federal a Vossa Excelência solicite os bons ofícios
da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão, no
sentido de remeter cópia dos Estatutos da Funda
ção de Saúde - Centro Integrado de Diagnóstico
por Imagem.

Considera o Ministério Público Federal, satisfe
ita a condição de procedibilidade (art. 88 da Lei n°
9.099/95) da representação, tanto pelo requeri-

MENSAGEM N° 1.110 Excelência contra Remi de Abreu Trinta, brasile
iro, casado, médico e Deputado Federal, poden
do ser encontrado na Câmara dos Deputados,
pelo fato delituoso seguinte:

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre os
vencimentos dos servidores que menciona das Insti
tuições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério
da Educação, e dá outras providências".

Brasília, 22 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Brasília, 17 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Inquérito n° 1.768
Indiciado: Remi de Abreu Trinta

Da Exma SI'" Ministra-Relatora EUen Gracie,
do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes ter
mos:

Ofício n° 3.260/R

N° 2.814-HN
INQUÉRITO N° 1.768-0/140
Autor: Ministério Público Federal
Indiciado: Remi de Abreu Trinta
Vítima: Diana Rosalina Serra de Almeida
Advogado: José Ribamar Oliveira Ferreira
Relatora: Exma SI'"' Ministra Ellen Gracie

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que se digne sub
meter à Câmara dos Deputados, nos termos do art.
53, § 1°, da Constituição, pedido de licença para
que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a
denúncia constante dos autos do processo acima
referido (cópiaanexa), oferecida contra o Deputado
Federal Remi de Abreu Trinta.

Atenciosamente, - Ministra EUen Gracie, Rela
tora.

Excelentíssima Senhora Doutora Ministra-Re
latora,

O Ministério Público Federal, por seu Re
presentante, no final assinado, com base no
Inquérito n° 40/2001 - Delegacia Especial da
Mulher - DEM de São Luís/MA (fls. 1/51) vem,
mui respeitosamente, oferecer denúncia a Vossa
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mento de fls. 2/04, quanto pelo Registro de Ocorrên- Do Sr. Senador Carlos Wilson, Primeiro Se-
cia de fls. 10 e ainda pela ratificação de fls. 13/4, cretário do Senado Federal, nos seguintes ter-
mesmo considerados isoladamente cada um dos re- mos:
feridos documentos.

Ante o exposto no art. 53, § 1° da Constituição
Federal, requer o Ministério Público Federal a solici
tação de licença à Câmara dos Deputados, para
que possa o Deputado Federal Remi de Abreu Trin
ta ser processado por infração ao art. 129 do Códi
go Penal.

Após a concessão de licença, pede-se o rece
bimento da denúncia e, percorridos os devidos trâ
mites processuais, inclusive a ouvida das testemu
nhas no final arroladas, pede e espera o Ministério
Público Federal a condenação do denunciado nas
sanções legais em que incurso.

Rol de testemunhas:

1) Joaquim Amorim, brasileiro, casa
do, Policial Militar Reformado, residente
na Av. Kennedy, 2000, São Luís, Mara
nhão.

N° 2.814-HN

2) Ivanilde Vieira, casada, filha de Ma
ria Vieira, residente na rua da Vitória, Qua
dra 131-A, n° 6, cidade Olímpica, São
Luis/MA.

3) Diana Rosalina Serra de Almeida,
brasileira, casada, médica e Major do Corpo
de Bombeiros, residente na rua Adelman
Correa, bloco 5, aptO 304 - Residencial Anil,
São Luís, Maranhão (vítima, a ser inquirida
em termo de declarações, sem a prestação
do compromisso legal).

Brasflia, 3 de outubro de 2001. - Haroldo Fer
raz da Nóbrega, Vice-Procurador-Geral da Repúbli
ca.

APROVO:

Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral
da República
(À Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação) Publique-se.

Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

Ofício n° 1.369 (SF)

Brasflia, 23 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Severino Cavalcanti

Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para subs
tituição, o autógrafo do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 19, de 1999, que "Convoca plebiscito
sobre a criação do Estado do Tapajós", retifica
do pelo Senado Federal, em sessão realizada
nesta data.

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson,
Primeiro Secretário.

Convoca plebiscito sobre a criação
do Estado do Tapajós.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Pará realizará, em todos os municí
pios paraenses, no prazo de seis meses, con
tado da promulgação deste decreto legislativo,
plebiscito sobre a criação do Estado do Tapa
jós, a ser constituído pelo desmembramento
da área onde atualmente se situam os Municí
pios de Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alen
quer, Óbidos, Oriximiná, Faro, Juruti, Belterra,
Santarém, Porto de Moz, Vitória do Xingu,
Altamira Medicilândia, Uruará, Placas, Aveiro,
Itaituba, Trairão, Jacareacanga, Novo Progres
so, Brasil Novo, Curuá, Rurópolis e Terra San
ta.

Art. 2° O Tribunal Superior Eleitoral expedi
rá instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do
Pará para a organização, realização, apuração,
fiscalização e proclamação do resultado do plebisci
to.

Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 23 de outubro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral.
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5f PDS 00019/1999 de 02/03/1999

Tramitação de matéria na Cêmara das Deputados
OlJtros '''Jumeros

·~·utor

E,.-,enta

lnoexaçào

~egislaçào Citada

=espacno lnioai
Ucalização atual

Ultima Ação

Relatores

Tcamitaçces

CO PDC 731/2000

SENADOR - MOZARILDO CAVALCANTI

CONVOCA PLEBISCITO SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TAPAJOS.

FIXAÇÃO, NORMAS, CONVOCAÇÃO, PLEBISCITO, CRIAÇÃO, ESTADO, TAPAJOS. COMPETENCIA, (TRE), (PA),
::l.EAUZAÇÁO, DIA, MES, ANO, PLEBISCITO, DATA, ELEIÇÕES, ELEIÇÃO MUNICIPAL, MUNICIPI0S, ALMEIRIM,
PRAINHA, MONTE AlEGRE, ALENQUER, 06lDOS, ORIXIMINA, FARO, JURUTI, BELTERRA, 5ANTAREM, PORTO
DE Mal, VITORIA DO XINGU. ALTAMIRA, MEDICILANDrA, URUARA, PLACAS, AVEIRO, lTAITUBA, TRAIRÃo,
JACAREACANGA, NOVO PROGRESSO, BRASIL NOVO, CRIAÇÃO, ESTADO, TAPAJOS, PROCEDENOA, ORIGEM,
DESMEMBRAMENTO. COMPETENCIA, (TSE), EXPEDIÇÃO, INSTRUÇÃO NORMATIVA, (TRE), ESTADO, (PA),
ORGANIZAÇÃO, REAUZAÇÃO, APURAÇÃO, fISCAUZAÇÃO, PROCLAMAÇÃO, RESULTADO, PLEBISCITO.

'J;! 9709 j 99B
SF CO COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

'3~ PDS 0001911999
Data: 13/12/2000
Local: SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Situação: REMETIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS
Texto: Ofício nO 1732/2000(SF), ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados encaminho, a fim de ser
submetido à revisfío da Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nO 19/99. finOs 38 a 41.

CO Romeu Tuma

II'\,,ª"-,l!!:~~ºªJOO1~_{DataascençlJ!ffiID

Sf PDS 00019/1999

23/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente assinado.

23/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 18h34min. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinatuícls.

23/10/2001 SSCLSF - SUBSec. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 46. À Subsecretaria de Expediente.

23/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
li 5SCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 46) .

.:>.3/10/2001 SSEXP - SUeSECRETARIA DE EXPEDIENTE
i'ecebldo neste orgão às 17:38 hs.

23/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão da redação final de fls. 44 e 45. À Subsecretaria de
Expediente.

.l3/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Aprovada a retificação proposta pelo senador Romeu Tuma, Relator na CO do
projeto. À CDIR para redação final. Leitura do Parecer nO llS0/2001-CDlR,
Relator Senador Antonio Canos Valadares, oferecendo a redação final da
matéria. À SSCLSF com destino à SSEXP para remessa de novos autógrafos à
Câmara dos Deputados.

23/10/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Encaminhado ao Plenário.

22/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
SGM atendendo solicltaçao

13/12/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Situação: REMETIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS
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encaminho, a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados, o
Projeto de Decreto Leg'lslativo nO 19/99. flnos 36 a 4l.

24/11/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às17: 30 hs.

24/11/2000 SSC1.5F - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autÓgrafos. À Subsecretana de Expediente.

24/11/2000 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCL5F para revisão dos autógrafos.

24/11/2000 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão às 15: 10 hs.

24/11/2000 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Procedida a revisão da redação final. À SUbsecretaria de Expediente.

23/11/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRro
Siruaçâo: APROVADA
Discussão encerrada, tendo usado da palavra os Srs. Ademir Andrade, Jader
Barbalho, Luiz Otávio e Sebastião Rocha. A seguir é lido e aprovado o
Requerimento na 586/2000. do Sr. Mozarildo Cavalcante, solicitando destaque,
para votação em separado da Emenda nO 2-CO, tendo usado da palavra o
autor do mesmo. Aprovado o projeto e Emenda na l-CO e rejeitada a Emenda
nO 2-CO, destacada. À CDIR para redação final. Em seguida é iido o Parecer nO
1134/2000-CDlR Relator Senador Ademir Andrade, oferecendo a re<laçi1o final
da matéria. Aprovada a redação final, nos termos do Requerimento na
587/2000, do Sr. Ademir Andrade. À Câmara dos Deputados. À SGM, com
destino à SSEXP.

Publicação em 24/11/2000 no DSF páginas: 23056 - 23071 2r dhírio )
Publicação em 24/11/2000 no DSF páginas: 23072 - 23073 '.>r c';';'.r;o I

17/11/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO l.EGISLATIVA DO SENADO
Sltuaçao: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Incluído em Ordem do Dia na Sessão Deliberativa Ordinária de 23/11/2000.
Discussão em turno único.

20/10/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando Inclusão em Ordem do Dia.

20/10/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem sem
apresentação de emendas. À SSCLSF para inclusão em Ordem do Dia
oportunamente.

Publicação em 21/10/2000 no DSF páginas: 20835 : V_~Lçii3riQ.1

19/10/2000 SSC1.5F - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenàrio para comunicação do termino do prazo de
apresentação de emendas.

11/10/2000 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Sltuaçao: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Prazo para recebimento de emendas: 13 a 19.10.2000.

10/10/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRlO
Leitura do Parecer nO 9S1, de 2000, da Comissão de Constituiçào, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma, favoravel com as Emendas nOs 1 e 2
- CO. A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber
emendas. À SGM.

Publicação em 11/10/2000 no DSF páginas: 20199 - 20204 . v~!_!Hi!!i~j

10/10/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Juntei, às fls. 23 a 30, cópia da legislação citada no parecer. Encaminhado ao
Plenário para leitura do Parecer da CO.

06/10/2000 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Completado o mínimo legal de 1/3 de assinaturas dos membros desta Casa no
Parecer (fls. 15 a 22), atendendo o disposto no art. 30, da Lei nO 9.709, de
1998. À SSCLSf.

14/09/2000 CO • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Devolvido pelo Gab. do Relator. A matéria encontra-se aguardando a
complementação de 1/3 do número de assinaturas dos membros da Casa, nos
termos do art. 30 da Lei nO 9.709, de 1998.

10/08/2000 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
A Comissão aprova o Relatório com adequações que o Relator deverá
formalizar. AO Gabinete do Seno Romeu Tuma para formalizar o Parecer,
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conforme trecho das Notas Taquigraficas anexadas as fls. 20 a 22.

01/06/2000 CO . Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
O Senador Romeu Tuma reformula °Relatório, retirando a Emenda nO l de sua
autoria e apresendo as Emendas nOs 1R e 2R, acolhendo a Emenda n0 2 e
rejeitando a Emenda nO 3.

17/05/2000 CO - Comissão de Constituição, Justiça" Cidadania
Aprovado o Requerimento nO 11 • CCJ, de 2000, de Audiência Pública, visando
orientar os PDS 1B, 19 e 20, de 1999. (anexado cópIa 010 projeto)

16/05/2000 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça. Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Anexei emenda 1'0 3, de autoria do Senador Romero lucá. Ao Gabinete do
Relator, Senador Romeu Tuma para relatar a amenda 1'0 3.

10/0S/ZOOO CO . Comissão de ConstitUiÇão, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o Relatório reformulado do Senador Romeu Tuma, com o voto pela
aprovação do projeto com a Emenda 1'01 e acatando a Emendanu 2 do Senador
Mozarildo Cavalcanti na forma da Subamanda 1'0 1 à Emenda na 2. Matoíria
pronta para pauta na Comissão.

26/04/2000 CCJ . Comis"ão de Constituição, JustIça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Gabinete do Relator, Senador Romeu Tuma, para emitir/formalizar reletórlo
a respeito da emenda nU 02.

26/04/2000 CO • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Anexei emenda na 02 (as folhas nO 09), de autoria do Senador Mozarildo
Cavalcanti. Após leitura do relatório a Presidência concede vistas pelo prazo de
5 dias ao Senador Amir Lando.

11/05/1999 CCJ - Comissão de Constituição, Jusllça e CidadBl\la
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvida pelo Senador Romau Tuma, matéria pronta para inclusoo.

08/04/1999 CO • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Romeu Tuma.

24/03/1999 SSCOM • SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, E ENCAMINHADO A CC], EM 24 DE MARÇO DE 1999.

24/03/1999 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CO.

24/03/1999 SGM - SECRETARIA GERAl DA MESA
ENCAMlNHADO AO SACP, COM DESTINO A CO.

24/03/1999 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ANEXEI, AS FLS. 6, EXEMPLAR DO AVULSO DA MATERlA,

24/03/1999 CCJ - Comissiio de Constituiçílo, Ju"tiça a Cidadania
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A SSCLS.

24/03/1999 CO . Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
RECEBIDO NESTE ORGÂO, EM 24 DE MARÇO DE 1999. REPUBUCADO PARA
ADEQUAÇÃO AO ART. 30 DA LEI 9709/98.

24/03/1999 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, E ENCAMINHADO A CC], EM 24 DE MARÇO DE 1999.

23/03/1999 ATA·PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÀRlO
COMUNICAÇÃO PRESIOENCIA DETERMINANDO A REPUBUCAÇÃO DA MATERlA
NO DSF DE 2403 99, PARA ADEQUAÇÃO AO mSPOSTO NO ART. 30 DA LEI
9709/98, QUE REGUlAMENTA NORMA CONSTITUCIONAL REFERENTE A
PLEBISCITO, REFERENDO E INICIATIVA POPULAR. DSF 24 03 PAG 6120 E
6121.

23/03/1999 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
ANEXEI EXEMPLAR DO AVULSO DA PROPOSIÇÃO (FLS. 3) E RELAÇÃO COM
ASSINATURAS DOS SUBSCRITORES DA MATERIA, NOS TERMOS DO ART. 30 DA
LEI 9709/98 (FLS. 4 A 6).

15/03/1999 CCJ • Cumissão d. ConstitUição, Justiça e Cidadania
ENCAMINHADO li SGM.

03/03/1999 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHAOO A CO.

03/03/1999 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÂO, EM 03 DE MARÇO DE 1999.

JESPACHO A CCJ. OSf 03 03 PAG 4064. REPUBLlCAÇÃO FEITA NO OSF 24 03
'>AG 6120 E 61Zl.

82/03/1999 ATA-PLEN . SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
'.EITURA.

02/03/1999 PLEG • PROTOCOLO LEGISLAllVO
F.STE PROCESSO CONTEM 02 (DUAS) FOLHAS NUMERADAS E RUBRICADAS.
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Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n° 19, de 1999.

Convoca plebiscito sobre a criação do Estado
do Tapajós.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do

Pará realizará, em todos os Municípios paraenses, no
prazo de seis meses, contado da promulgação deste
Decreto Legislativo, plebiscito sobre a criação do Esta
do do Tapajós, a ser constituído pelo desmembramento
da área onde atualmente se situam os Municípios, de
Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Ori
ximiná, Faro, Jurui, Belterra, Santarém, Porto de Moz,
Vitória do Xingu, Altamira, Medicilândia, Uruará, Placas,
Aveiro, Itaituba, Trairão, Jacareacanga, Novo Progres
so, Brasil Novo, Curuá, Rurópolis e Terra Santa.

Art. 2° O Tribunal Superior Eleitoral expedirá
instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará
para a organização, realização, apuração, fiscalização e
proclamação do resultado do plebiscito.

Art. 3° Este Decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Do Sr. Senador Roberto Requião, Presidente
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul,
nos seguintes termos:

COMPLEMENTAÇÃO Diante do exposto, na qualidade de relator da ma-
DO PARECER N° 951, DE 2000 - CCJ téria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

Sobre Projeto de Decreto Legislativo bem como junto ao plenário do Senado Federal, propo-
n0 19, de 1999. nho sejam enviados novos autógrafos à Câmara dos

Deputados, corrigindo-se a omissão, para incluir os Mu-
Nos termos do art. 325, 11, do Regimento Interno nicípios de Curuá, Rurópolis e Terra Santa na relação

do Senado Federal, com a presente Complementação de municípios a constituírem o futuro Estado do Tapajós
ao Parecer n° 951, e 2000 - CCJ, referente ao Projeto por desmembramento do Estado do Pará.
de plebiscito sobre a criação do Estado do Tapajós. Ressalte-se que não houve alteração do mérito

1- Relatório da matéria.
O Projeto de Decreto Legislativo n° 19, de 1999, Sala das Sessões. - Senador Romeu Tuma.

foi aprovado na sessão do Senado Federal de 23 de COMISSÃO DIRETORA
novembro de 2000, e encaminhado à Câmara dos
Deputados. PARECER N° 1.180, DE 2001

O texto do projeto aprovado e encaminhado à Redação final do Projeto de Decreto
Câmara dos Deputados contém a seguinte redação: Legislativo n° 19, de 1999.

"Art. 1° O Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Pará realizará, em todos os Municípios paraenses, A Comissão Diretora apresenta a redação final do
no prazo de seis meses, contado da promulgação Projeto de Decreto Legislativo n° 19, de 1999, que con-
deste Decreto Legislativo, plebiscito sobre a criação voca plebiscito sobre a criação do Estado do Tapajós,
do Estado do Tapajós, a ser constituído pelo des- consolidando a Emenda n° 1 - CCJ e a complementa-
membramento da área onde atualmente se situam os ção ao Parecer n° 951, de 2000, da Comissão de Cons-
Municípios de Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alen- tituição, Justiça e Cidadania, aprovada pelo Plenário.
quer, Obidos, Oriximiná, Faro, Juruti, Belterra, Santa- Sala de Reuniões da Comissão, de de 2001. _
rém, Porto de Moz, Vitória do Xingu, Itamira, Medici- Ramez TeOO1, Presidente _ Antonio Carlos Valadares,
lândia, Uruará, Placas, Aveiro, Itaituba, Trairão, Jaca- Relator, Mozarildo Cabalcante, Carlos Wilson.
reacanga, Novo Progresso e Brasil Novo.

Art. 2° O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ANEXO AO PARECER N° 1.180, de 2001.
instruções Regional Eleitoral do Pará para a organi
zação, realização, fiscalização e proclamação do
resultado do plebiscito.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação."

Na análise do mapa da área a ser desmembra
da verificou-se, posteriormente, a existência de ou
tros três municípios nela inseridos, mas que não fo
ram relacionados na proposta apresentada e aprova
da pelo Plenário do Senado Federal.

São eles os municípios de Curuá, localizados
entre os municípios de Óbidos, Santarém e Alenquer;
Rurópolis, Trairão, Altamira e Placas; e, Terra Santa,
entre outros municípios de Faro e Oriximiná.

11 - Conclusão
Assim, a não inclusão dos municípios de Curuá,

Rurópolis e Terra Santa configura um lapso tanto na
apresentação da proposta original, quanto na reda
ção final aprovada no Plenário do Senado Federal,
cuja correção está prevista no citado inciso 11 do artigo
325 do Regimento Interno da Casa.

Se esse lapso não for corrigido, os três municípi
os passariam a apresentar uma situação insustentá
vel do ponto de vista jurídico; estariam inseridos na
área do novo Estado (ou Território), mas ainda seriam
vinculados ao Estado do Pará.
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OF. P/167/2001

Brasília, 1° de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Em levantamentos rotineiros desta Comissão,

observamos que a Mensagem n° 27, de 2001, que
"Submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Convenção para Evitar a Dupla Tributação
em Matéria de Impostos de Renda, Prevenir e Com
bater a Evasão Fiscal e sobre Matérias Aduaneiras,
celebrada e entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em
Brasília, em 20 de setembro de 2000", não foi distribuída
a esta Comissão.

Assim, solicitamos a gentileza de um novo des
pacho que encaminhe a referida proposição à Repre
sentação Brasileira na Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul para que a mesma possa aportar
sua contribuição sobre tão importante matéria, em
especial no contexto das relações comerciais que ob
jetivam a integração das economias dos parceiros do
Mercosul. Por oportuno, encareço a especial atenção
de Vossa Excelência para que a Representação Bra
sileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Merco
sul seja oficialmente incluída no despacho inicial de
todas as matérias que se mostrarem do interesse não
apenas do Mercosul, mas também dos países que fa
zem o bloco econômico, inclusive quando tão-somen
te se tratar de assuntos bilaterais.

Certo da atenção de Vossa Excelência ao pedi
do que ora lhe encaminho, renovo-lhes meus protes
tos de estima e consideração.

Atenciosamente. - Senador Roberto Requião,
Presidente.

Encaminhe-se a Mensagem n° 27, de
2001, preliminarmente, à Representação
Brasileira na Comissão Parlamentar Conjun
ta do Mercosul, consoante dispõe o § 1° do
art. 2° da Resolução n° 1, de 1996-CN, sem
prejuízo de sua apreciação posterior pelas
Comissões competentes (CREDN, CFT e
CCJR). Oficie-se à Comissão Requerente
e, após, publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Lider do
Bloco Parlamentar PFLlPST nos seguintes termos:

Ofício n° 1.418-L-PFU2001

Brasília, 10 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Paulo de

Almeida para integrar, como membro tnular, a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle, em vaga
existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 1.419-L-PFUOl

Brasília, 10 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Paulo de

Almeida para integrar, como membro suplente, a Co
missão de Finanças e Tributação, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco parlamentar PFUPST.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 1.420-L-PFU2001

Brasília, 10 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Paulo
de Almeida para integrar, como membro suplente, a
Comissão Permanente de Legislação Participativa,
criada pela Resolução nO 21, de 2001.

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

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presiden
te.
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Titular
Geovan Freitas

Ofício n° 1.421-L-PFU01

Brasília, 10 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José

Egydio para integrar, como membro titular, a Comissão
de Seguridade Social e Família, em substituição ao De
putado Remi Trinta (PUMA), em vaga do Bloco Parla
mentar PFL - PST.

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

Defiro Publique-se.
Em 23-10-2001. Aécio Neves, Presidente.

OF. PSDB N° 900/2001

Brasília, 18 de outubro de 2001

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

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

Deputados Carlos Batata, Paulo Mourão, Luiz Carlos Ha
uly, Odílio Balbinotti, Saulo Pedrosa, Xico Graziano, José
Carlos Elias e Carlos Dunga, como membros t~ulares, e
os Deputados Nilo Coelho, Jovair Arantes, Carlos Mos
coni, Sérgio Barros, Nelson Marquezelli e Antonio Jorge,
como membros suplentes, para integrarem a Comissão
Especial destinada a analisar o Projeto de Lei n° 4.828,
de 1998, que "dispõe sobre a produção, o comércio e a
fiscalização de sementes, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

OF/GAB/IN N° 735

Brasilia, 18 de outubro 2001

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

Comunico a Vossa Excelência que os deputa
dos abaixo relacionados passam a integrar a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta

de Emenda à Constituição n° 254-A, de 2000, que
"Altera o art. 42 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, prorrogando, por dez anos, a aplica
ção, por parte da União, de percentuais mínimos do
total dos recursos destinados à irrigação nas Regiões
Centro-Oeste e Nordeste" em vagas existentes.

Suplentes
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro

testos de alta estima e consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF/CAB/I/N° 736

Brasília, 18 de outubro de 2001

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

Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
Marinha Raupp deixa de integrar, na qualidade de Ti
tular a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a "apurar as atividades, relações e envolvimento do
Sr. José Afonso Assumpção e do Embaixador Júlio
César Gomes dos Santos no exercício de advocacia
administrativa, tráfico de influências, oferecimento de
propinas (corrupção ativa) e especialmente todas de
núncias referentes ao Projeto S/VAM - Sistema de Vi
gilância da Amazônia"

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

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 737

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Wilson Santos deixa de Integrar, na qualidade de Su
plente a Comissão Especial destinada a proferir parecer
à PEC nO 89, de 1995, que "Dá nova redação ao inciso
IV do art. 29 da Constituição Federaf' (TRE fixará o
número de vereadores proporcional à população).



OF/GAB/I/N° 741

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Nelson Proença deixa de integrar, na qualidade de Ti
tular, a Comissão Especial "Destinada a apreciar e
proferir parecer sobre todos os projetos de lei em trâ
mite nesta Casa, especialmente os constantes no
anexo único do ato da criação, relativos à regula
mentação do Sistema Financeiro Nacional, confor
me previsto no art. 192, da Constituição Federal".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/W 742

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Nelson Proença deixa de integrar, na qualidade de Titu
lar a Comissão Especial "Destinada a proferir parecer à
PEC n° 136, de 1999, que "Dispõe sobre a Contribuição
para Manutenção do Regime de Previdência dos Servi
dores Públicos, dos Mimares da União e dos Militares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios".

Por oportuno, renovo a vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.
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Por oportuno, renovo a vossa Excelência pro- Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
testos de estima e consideração. Nelson Proença deixa de integrar, na qualidade de

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB. Suplente a Comissão Especial "Destinada a proferir
. . parecer à Proposta de Emenda à Constituição nO

Defiro. Publ~q~e-se.. 53-A, de 1999, que "Altera o inciso V do art. 163 e o
Em 23/10/01. - Aeclo Neves, Presidente. art. 192 da Constituição Federal, e o caput do art. 52

OF/GAB/I/N° 738 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Por oportuno, renova a Vossa Excelência pro

testos de estima e consideração.
Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputa

do Wilson Santos deixa de integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer a PLP n° 9, de 1999, que "Dispõe
sobre as Normas Gerais para a Instituição de Regi
me de Previdência Complementar pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neve, Presidente.

OF/GAB/I/N° 739

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Arceste Almeida deixa de integrar, na qualidade de Ti
tular a Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à PEC n° 294, de 1995, que "Dá nova redação ao
§ 1° do art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias" - Batalhão de Suez.

Por oportuno, renovo a vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/W 740
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OF/GAB/I/N° 743

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Nelson Proença deixa de integrar, na qualidade de Ti
tular a Comissão Especial "Destinada a elaborar o an
teprojeto com vistas à Reforma do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 744

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Nelson Proença deixa de integrar, na qualidade de
Titular a Comissão Especial Destinada a apreciar e
proferir parecer ao PL n° 1.483, de 1999, que "Insti
tui a fatura eletrônica e a assinatura digital nas tran
sações de comércio eletrônico".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 745

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Alceste Almeida deixa de integrar, na qualidade de
Suplente a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a "apurar as atividades, relações e envolvimento
do Sr. José Afonso Assumpção e do Embaixador Júlio
César Gomes dos Santos no exercício de advocacia

administrativa, tráfico de influências, oferecimento de
propinas (corrupção ativa) e especialmente todas as
denúncias referentes ao Projeto SIVAM - Sistema de
Vigilância da Amazônia"

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Uderdo PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 746

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Alceste Almeida deixa de integrar, na qualidade de Ti
tular a Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição n° 289-A,
de 2000, que "acrescenta o art. 79 ao Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, incorporando os
Policiais Militares do extinto Território Federal de Ron
dônia aos Quadros da União".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente"

OF/GAB/I/W 747

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Alceste Almeida deixa de integrar, na qualidade de
Suplente a Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer ao Projeto de Lei n° 3.198, de 2000 que
institui o Estatuto de Igualdade Racial, em defesa dos
que sofrem preconceito ou discriminação em Função de
sua etnia, raça elou cor, e dá outras providências"

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.

Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi
dente.
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OF/CAB/I/W 753

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Mário de Oliveira deixa de integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Especial destinada ao "estudo
das reformas políticas".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 758

Brasília, 19 de outubro de 2001

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Wilson Santos deixa de integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer ao Projeto de Lei n° 2.905, de
1997, que "impõe condições para a comercialização
de alimentos geneticamente modificados".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 760

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Wilson Santos deixa de integrar, na qualidade de Titular,
a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao PL n° 4.842, de 1998, que "Dispõe sobre o
acesso a recursos genéticos e seus produtos deriva
dos e dá outras providências" e aos Projetos de Lei n°
4.579, de 1998, 4.751, de 1998 e 1.953, de 1999,
apensados.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Walter Pinheiro, Líder do
PT, nos seguintes termos:

Ofício n° 187/Plen

Brasília, 10 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar, como titular, o Deputado Aven
zoar Arruda, PT - PB, em substituição ao Deputado
José Pimentel, PT - CE, na Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a "Investigar as possíveis ir
regularidades atentatórias aos princípios constitucio
nais da legalidade, da moralidade administrativa e
da economicidade, nas obras iniciadas e não con
cluídas e nos bens imóveis que estão sendo utiliza
dos, ou utilizados inadequadamente, pela Administra
ção Federal".

Atenciosamente, - Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Professor Luizinho, Vie&-Lí
der do PT, nos seguintes termos:

Ofício n° 189/Plen

Brasília, 17 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar, como suplente, o Deputado Ja
ques Wagner, PT - BA, em substituição ao Deputado
Luciano Zica, PT - SP, na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.

Atenciosamente, - Deputado Professor Luizi
nho, Líder em exercício do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.
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Ofício n° 193/Plen

Brasília, 17 de outubro de 2001

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

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

a fim de indicar, como suplente, o Deputado Luciano
lica, PT - SP, em substituição ao Deputado Jaques
Wagner, PT - BA, na Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias.

Atenciosamente, - Deputado Professor Luizinho,
Líder em exercício do PI.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-2001 . - Aécio Neves, Presidente.

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

Of n° 472-01 - BP

Brasília, 10 de outubro de 2001

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

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

co PUPSL indica o Deputado Remi Trinta (PL - MA),
para integrar, na qualidade de titular, a Comissão Se
guridade Social e Família, em substituição ao Deputa
do José Egydio.

Na oportunidade, reitero a V. Ex" meus protestos
de elevado apreço e distinta consideração.

Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PUPSL.

Defiro. Publique-se
Em 23-10-2001 . - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Inácio Arruda, Uder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes termos:

Of. N° 146/01

Brasília, 23 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado Paulo

Battazar (PSB) como membro titular da Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a "investigar o destino

dado aos recursos angariados com o recolhimento da
contribuição sobre Movimentação Rnanceiro - CPMP'.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima.

Deputado Inácio Arruda, Líder do Bloco
PCdoB, PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado César Bandeira, Presidente
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, nos seguintes termos:

Of. CCTCI-P/290/01

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de Lei

3.098-A, de 2000, do Sr. Pedro Pedrossian, que "acres
centa os incisos VI e VII ao art. 31 da Lei n° 8.977, de 6 de
janeiro de 1995", inicialmente despachado às Comis
sões para apreciação conclusiva, nos termos do art. 24,
li, do Regimento Interno da Casa, decaiu dessa condi
ção, por ter recebido pareceres divergentes nas Comis
sões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti
ca, que lhes apreciaram o mérito, passando doravante a
tramitar sujeito à apreciação do Plenário, com base na
alínea g, inciso 11, do referido art. 24.

Atenciosamente, - Deputado César Bandeira,
Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o PL n°
3.098/00, nos termos do art. 24, 11, alínea g,
do RICO. Oficie-se e, após, publique-se.
Em 23-1-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
nos seguintes termos:

OF. N° 1.153-P/2001 - CCJR

Brasília, 8 de outubro de 2001

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 art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por



Defiro. Revejo, nos termos do art. 141
do RICD, o despacho aposto ao PL n°
3.962/00 determinando que a CCJR mani
feste-se sobre a proposição também quanto
ao mérito.
Oficie-se e, após, publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presiden
te.

Senhor Presidente,

Venho, respeitosamente, solicitar a Vossa
Excelência a revisão do despacho inicial dado ao
Projeto de Lei n° 3.962/2000, de autoria do Senhor
Themístocles Sampaio, que "Dispõe sobre a transfe
rência de feriados para as segundas-feiras", no sen
tido de que seja também incluída, a este Colegiado,
a análise do mérito do Projeto, nos termos do art.
32, inciso 111, a e e, do Regimento Interno, conforme
Requerimento anexo do Deputado Jaime Martins,
relator da proposição.

Certo de contar com a atenção de Vossa
Excelência, renovo protestos de estima e considera
ção.
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este Órgão Técnico, em 4 de outubro do corrente, do para exame não só dos aspectos de constitucionali-
Projeto de Lei nO 3.558-A/00. dade, juridicidade e técnica legislativa, como consta

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação da distribuição do Projeto de Lei n° 3.962/00 mas tam-
do referido projeto e parecer a ele oferecido. bém, do mérito, a teor do disposto no art. 32, inciso

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi- 111, alínea e, por tratar de matéria relativa à come-
dente. moração de feriados civis.

Publique-se. Constatei, outrossim, que, a primeira Comis-
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente. são incumbida de examinar o mérito já se pronunciou

sobre a matéria, não sendo mais cabível a apresen-
Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente da tação de requerimento para tramitação conjunta dos

Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- referidos projetos, por se tratar de tema de aprecia-
ção, nos seguintes termos: ção conclusiva pelas Comissões (art. 24, 11), a teor
Ofício n° P - 1.174/2001 do disposto no parágrafo único do art. 142 do Regi-

Brasília, 11 de outubro de 2001 mento Interno.

À Sua Excelência o Senhor Pelas razões expendidas, requeiro a V. Ex
a

, na
Deputado Aécio Neves qualidade de Relator do Projeto em comento, nesta
DD. Presidente da Câmara dos Deputados Comissão, venha a ser encaminhada ao Presidente
Nesta da Câmara dos Deputados solicitação de reconside-

ração do despacho inicial de distribuição, para que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção venha a se manifestar quanto aos aspectos
mencionados nas alíneas a e e do inciso III do art.
32 da Lei Interna.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. 
Deputado Jaime Martins.

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jaime Martins)

Requer seja solicitada à Mesa a re
consideração do despacho de distribuição
do Projeto de Lei n° 3.962, de 2000.

Senhor Presidente,

Analisando o Projeto de Lei n° 3.962, de 2000,
verifiquei que o seu teor é idêntico ao do Projeto de
Lei n° 3.250, de 1997, que dispõe sobre a antecipa
ção de comemoração de feriado, distribuído a esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Ofício n° P - 1.176/2001

Brasília, 11 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Venho, respeitosamente, solicitar a Vossa Exce

lência a revisão do despacho inicial dado ao Projeto
de Lei n° 2.37212000, de autoria da Senhora Jandira
Feghali, que "Dispõe sobre o afastamento cautelar do
agressor da habitação familiar", no sentido de que
seja também incluída a este Colegiado a análise d
mérito do Projeto, nos termos do art. 32, inciso 111, e,
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do Regimento Interno, conforme parecer anexo da
Deputada Zulaiê Cobra, relatora da proposição.

Certo de contar com a atenção de Vossa Exce
lência, renovo protestos de estima e consideração

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 2.372, DE 2000

Dispõe sobre o afastamento cautelar
do agressor da habitação familiar.
Autor: Deputada Jandira Feghali
Relator: Deputada Zulaiê Cobra

I - Relatório

Vem à análise desta Comissão o projeto de lei
em epígrafe, dispondo sobre o afastamento cautelar
do agressor da habitação familiar.

Nos termos da lei projetada, o juiz de direito poderá
determinar o afastamento quando, em virtude de crime,
houver risco para a família devendo fixar o tempo de dura
ção do mesmo. Durante o período de afastamento, o
agressor não poderá se aproximar da vítima, devendo
guardar uma distância mínima de quinhentos metros. O
não cumprimento da medida restritiva configurará o crime
de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. O
requerimento de afastamento poderá ser feito perante a
autoridade policial o Ministério Público ou diretamente ao
juiz, sem necessidade de constituição de advogado.

A inclusa justificação aduz que a proposição
visa dar efetividade ao disposto no art. 226, § 8°, da
Constituição Federal, pelo qual "o Estado assegura
rá a assistência à família na pessoa de cada um dos
que a integram, criando mecanismos para coibir a
violência no âmbito de suas relações".

A proposição recebeu parecer favorável da
Comissão de Seguridade Social e Família.

De acordo com o despacho da Presidência da
Câmara dos Deputados, a apreciação por parte des
te colegiado deve cingir-se aos aspectos de consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, a
teor do art. 54 do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Preliminarmente, peço vênia para discordar do
despacho da Presidência da Casa, o qual excluiu
desta comissão a análise de mérito desta proposição.

Parece fora de questão, a meu juízo, que o
projeto de lei em tela envolve aspectos de direito pro
cessual (processo civil- medida cautelar, art. 1°, e ca-

pacidade postulatória, art. 5°), direito penal (art. 4°) e,
mesmo direito civil (direito de família).

Assim, tendo em vista o disposto no art. 32, 111,
e, do Regimento Interno, requeiro à Presidência desta
Comissão seja oficiada a Presidência da Casa a fim de
que, revisto o despacho original, caiba também a este co
legiado a análise de mérito do Projeto de Lei n02.372/00.

Sala da Comissão, de de 2001 - Deputada
Zulaiê Cobra, Relatora.

Defiro Revejo, nos termos do art. 141
do RICO, o despacho aposto ao PL nO
2.372/00 determinando que a CCJR mani
feste-se sobre a proposição também quanto
ao mérito.

Oficie-se e, após, publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Da SI'" Deputada Ana Catarina, Presidenta da
Comissão de Defesa do consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, nos seguintes termos:

OFTP N° 126/2001

Brasília, 29 de agosto de 2001

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° 3. 133-A/97, que "Dispõe sobre a dispensa,
para o beneficiário do projeto de assentamento para
reforma agrária, do pagamento de taxas pertinentes
a projetos de desmatamento a serem executados
em sua área", da Deputada Tetê Bezerra, inicia
mente despachada às Comissões para apreciação
conclusiva, nos termos do art. 24, li, do Regimento
Interno da Casa, decaiu dessa condição, por ter re
cebido pareceres divergentes nas Comissões de
Agricultura e Política Rural e de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, que lhe aprecia
ram o mérito, passando doravante a tramitar sujeito
à apreciação do Plenário, com base na alínea g, in
ciso 11, do referido art. 24.

Respeitosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o PL n°
3.133-A/97, nos termos do art. 24, 11, alínea
Q, do RICO. Oficie-se e, após, publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.



Defiro. Inclua-se no despacho de dis
tribuição aposto ao PL n° 4.180/01 a
CDCMAM, devendo manifestar-se antes da
CADR. Oficie-se e, após, publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presiden
te.

Ofício-Preso n° 619/01

Brasília, 3 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto de Lei n° 4.722/01, por este
Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autoriza a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofe
recido.

Respeitosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Do Sr. Deputado Marcos Cintra, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

Brasília, 27 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.723/00.

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

Respeitosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.
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COMISSÃO DE DEFESA Em face do exposto, por se tratar de matéria ati-
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS nente a este Órgão Técnico, conforme o disposto na
OFTP N° 157/2001 alínea e do inciso IV do art. 32 do Regimento Interno,

solicitamos V. Ex" autorizar novo despacho, incluindo
esta Comissão para apreciação de mérito.

Atenciosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

Brasília, 27 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Va;sa Excelência, em cumprimento ao

disposto no art. 58, do Regimento Interno, a apreciação,
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 4.367/01.

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

Respeitosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OFTP W 158/2001

Publique-se.
Em 23-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

OF. TP N° 168/2001

Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício-Preso n° 620/01

Brasília, 9 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 4.180/01 ,

do Sr. Marcos Afonso, que "Estabelece condições
para a pesca nos lagos da bacia Amazônica e dá outras
providências".

Brasília, 3 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
A Comissão de Economia, na reunião ordinária

realizada hoje, aprovou requerimento, do Deputado
Gerson Gabrielli, no sentido de pedir novo despacho
ao Projeto de Lei n° 4.030/01.
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Nos termos do art. 141 do Regimento Interno, soli
cito a Vossa Excelência proceder à revisão do despa
cho ao Projeto de Lei n° 4.030/01, do Sr. Ronaldo Vas
concellos, que "Altera a Lei n° 9.294, de 15 de julho de
1996, que 'Dispõe sobre as restrições ao uso e à propa
ganda de produtos fumígenos, bebidas alcóolicas, me
dicamentos, terapias e defensivos, nos termos do § 4°
do art. 220 da Constituição Federal', para obrigar a im
plantação de salas para fumantes em shopping cen
ters e aeroportos", possibilitando a este Órgão Técnico
se pronunciar sobre mérito da proposição.

Certo da atenção dispensada por Vossa Exce
lência, antecipo meus agradecimentos.

Cordialmente, - Deputado Marcos Cintra, Pre
sidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REQUERIMENTO

Requeiro, nos termos do art. 141 do Regimento
Interno, que além das Comissões de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias; e a de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Projeto de Lei n°
4.030/01, que "Altera a Lei n09.294/96, determinando
a implantação de salas para fumantes em shoppings
centers e aeroportos", também seja remetido à apre
ciação da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, tendo em vista suas competências nos termos do
art. 32 do Regimento Interno.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Gerson Gabrielli, PFUBA.

Defiro nos termos do art. 141 do
RICD, a solicitação de redistribuição de propo
sição, e revejo o despacho inicial aposto ao PL
nO 4.030/01, para incluir a CEIC, que deverá
pronunciar-se antes da CCJR. Oficie-se à Co
missão requerente e, após, publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício-Preso n° 654/01

Brasília, 10 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
O Relator da matéria, Deputado Alex Canziani,

informou a esta Comissão o extravio do Projeto de Lei
n° 139/99 - Do Sr. Alberto Goldeman - que "Altera a
Lei nog.279, de 14 de maio de 1996, que 'Regula dire
itos e obrigações relativos à propriedade industrial',
modificando dispositivos que dispõem sobre direitos

conferidos pela patente e a concessão de licença
compulsória".

Nos termos do art. 106 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência a
gentileza de autorizar a reconstituição do referido
projeto.

Atenciosamente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presi
dente em exercício, da Comissão de Finanças e
Tributação, nos seguintes termos:

Ofício n° 204/2001-P

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis o Projeto de Lei n°
1.932-A/99 apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

No ensejo, remeto a Vossa Excelência a deci
são quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da
Casa, dada a divergência de pareceres oferecidos
pelas Comissões incumbidas da análise do mérito da
referida proposição, nos termos do art. 24, li, g, do
Regimento Interno.

Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente em exercício.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o PL n°
1.932-A/99, nos termos do art. 24, /I, alínea
g, do RICD. Oficie-se e, após, publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presi
dente da Comissão de Finanças e Tributação, nos
seguintes temos:

Of. n° 218/01-P

Brasília, 26 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
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por este Órgão Ao PL n02.1 09/99 foram apensados o Projeto de
Lei n° 3.751, de 2000, do Deputado Jovair Arantes,
que "Dispõe sobre o patrimônio de afetação, a desti
tuição e falência do incorporador, o prosseguimento
das obras ou a liquidação do patrimônio afetado" e o
Projeto de Lei n03.455, de 2000 do Deputado Ricardo
Izar, que "Dispõe sobre a constituição de patrimônio
de afetação nas incorporações imobiliárias de que
trata a Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e dá
outras providências afins e conexas".

Nossa surpresa se prende ao fato de que as
proposições acima relacionadas objetivam alterar a
Lei de Incorporações - Lei n° 4.591/64 atingindo
questões relevantes e cruciais para a estabilidade do
Sistema Financeiro da Habitação, sem que, entretan
to, esta Comissão técnica tenha tido a oportunidade
de se manifestar sobre o mérito da matéria.

De outro modo, alguns artigos das proposições su
pramencíonadas também propõem modificações subs-
tanciais na Lei de Falências (Decreto-Lei n° 7.661/45),
que, por sua vez, influenciam diretamente as regras de
recuperação e o tratamento de garantias de créd~os con
cedidos no âmb~o do Sistema Financeiro da Hab~ação.

É bem verdade que a Lei Falimentar está afeta ao Dire~o
Comercial, na área do Dire~o Concursal, e pelo art. 32,
VI, m, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
as matérias relativas a dire~o comercial deverão obriga
toriamente ser examinadas no mémo pela Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.

Ademais, o mesmo art. 32 do RICO, no seu inci
so IX, alínea b, determina como campo temático des
ta Comissão de Finanças e Tributação, todas as ma
térias relacionadas com o Sistema Financeiro da Ha
bitação, o que indiscutivelmente se verifica em todas
as proposições supramencionadas.

Isto posto, diante das considerações acima, e
tendo em vista o princípio da economia do processo
legislativo e a conveniência da apreciação sistêmica
das proposições, na forma do art. 140 do Regimento
Interno, vimos requerer a V. Ex" que solicite ao Exmo.
Sr. Presidente desta Casa a redistribuição do Projeto
de Lei n02.109, de 1999, bem como das demais pro
posições apensadas, às Comissões de Finanças e
Tributação e de Economia, Indústria e Comércio.

Sala da Comissão, de outubro de 2001. - Deputado
Rodrigo Maia.

Defiro, nos termos do art. 141 do RICO,
a solicitação de redistribuição de proposição,
e revejo o despacho inicial aposto ao PL n°
2.109/99, para incluir as Comissões de Eco
nomia, Indústria e Comércio e Finanças e Tri
butação (CEIC, CDCMAM, CFT e CCJR). Em

Ofício n° 236/01-P

1.914-A/96, apreciado, nesta data,
Técnico.

No ensejo, remeto a Vossa Excelência a deci
são quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da
Casa, dada a divergência de pareceres oferecidos
pelas Comissões incumbidas da análise do mérito da
referida proposição, nos termos do art. 24, 11, g do Re
gimento Interno.

Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o PL n°
1.914-A/96, nos termos do art. 24, 11, alínea
g, do RICO. Oficie-se e, após, publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Brasília, 10 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex" revi

são do despacho aposto ao PL na 2.109/99, do Sr.
Ayrton Xerez, que "Dispõe sobre a constituição de
patrimônio de afetação nas incorporações imobiliári
as de que trata a Lei n04.591, de 16 de dezembro de
1964", e seus apensos PL n°S 3.751/00 e 3.455/00, a
fim de que as Comissões de Economia, Indústria e
Comércio e de Finanças e Tributação possam se ma
nifestar quanto ao mérito, conforme pedido do Depu
tado Rodrigo Maia, cópia anexa.

Cordiais Saudações, - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Exmo Sr.
Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Digníssimo Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação

Senhor Presidente,
Ao examinarmos o conteúdo do Projeto de Lei

n° 2.1 09, de 1999, de autoria do Deputado Airton Xe
rez, que "Dispõe sobre a constituição de patrimônio
de afetação nas incorporações imobiliárias de que
trata a Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964" que
ora tramita na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, causou-nos estranheza o fato da propo
sição somente ter sido distribuída às Comissões de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
de Constituição e Justiça e de Redação.
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Ao Exrno
. Sr.

Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
A Comissão de Sindicância destinada a Apurar De

núncias Referentes à Comissão Parlamentar de Inquéri
to das Obras Inacabadas vem expor sua convicção da
necessidade da prorrogação dos trabalhos da referida
CPI. Tal medida impõe-se porque, ao longo do processa
mento da sindicância, ficou evidente a atipicidade dos
trabalhos da CPI, dada a falta de sintonia entre os inte
grantes de sua direção, o que gerou desorganização e
completa falta de método na condução da investigação.

Assim, deixamos aqui expresso o entendimento
unânime dos membros desta Comissão de Sindicân
cia no sentido de que deva ser prorrogado o prazo de
funcionamento da citada CPI, e de que - respeitada a
autonomia das lideranças partidárias - seja modifica
da a sua composição.

Renovamos protestos de elevada estima e con
sideração. - Deputado Barbosa Neto, Presidente da
Comissão de Sindicância.

Publique-se.
Em: 23-10-2001. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Barbosa Neto, Presidente da
Comissão de Sindicância destinada a apurar denún
cias referentes à Comissão Parlamentar de Inquérito
das Obras Inacabadas, nos seguintes termos:

Ofício n° 25/2001

Brasília, 3 de outubro de 2001

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

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n04.659/01 
do Sr. Dr. Hélio - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, para proibir a instalação de apare
lho de televisão nos painéis dianteiros dos veículos
de passageiros, de carga ou misto".

Atenciosamente,- Deputado Philemon Rodrigues,
Presidente.

Brasília, 3 de outubro de 2001

Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Brasília, 3 de outubro de 2001

À 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. EJ<'l que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 3.378/00 
Do Sr. Chico Sardelli - que "Acrescenta artigo à Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Transito Brasileiro".

Atenciosamente, - Deputado Philemon Rodrigues,
Presidente.

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. EJ<'l para comu

nicar que este Órgão Técnico, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de
Lei n° 4.798, de 2001, do Senado Federal.

Solicito a V. Exa , nos termos regimentais, que
seja autorizada a publicação da referida proposição,
com os respectivos pareceres.

Na oportunidade, apresento a V. Exa meus pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Antônio
Cambraia, Presidente.

Publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Philemon Rodrigues, Pre
sidente da Comissão de Viação e Transportes,
nos seguintes termos:

Of. n° 149/01-P
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conseqüência, nos termos do art. 34, inciso 11, COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
do RICO, constitua-se Comissão Especial Of. n° 153/01-P
destinada a proferir parecer a esta proposi
ção. Oficie-se à Comissão Requerente e,
após, publique-se.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Antônio Cambraia, Presi
dente da Comissão de Minas e Energia, nos se
guintes termos:

Ofício n° 128
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OF. n° 257/01

Do Sr. Deputado João Ribeiro, nos seguintes
termos:

Da Sra. Deputada Rita Camata, Presidenta da Publique-se.
Comissão Especial destina a proferir parecerá Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.
proposta de Emenda à Constituição n° 20-A, de
1995, que "Estabelece o parlamentarismo", nos
seguintes termos:

Ofício n° 14/01-Pres

Brasília, 17 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que esta Comissão

Especial em reunião ordinária realizada no dia 3 do mês
em curso, opinou, unanimemente, pela aprovação, com
Substitutivo, da Proposta de Emenda à Constituição n'
20-A, de 1995, de autoria do Deputado Eduardo Jorge e
outros, nos termos do Parecer do Relator.

Solicito, outrossim, na forma regimental, a publi
cação do processo em anexo.

Na oportunidade, reitero a V. Exa, protestos de
elevada estima e consideração. - Deputada Rita
Camata, Presidenta.

Brasília, 23 de outubro de 2001

A Sua Excelência,
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a

Vossa Excelência que a partir de hoje, 23-10-2001
estou reassumindo o mandato de Deputado Federal,
devido a minha exoneração a pedido, do cargo de Se
cretário do Governo do Tocantins, conforme cópia do
Diário Oficial, em anexo.

Oportunamente, reitero-lhe protestos de estima
e consideração.

Atenciosamente, - João Ribeiro, Deputado
Federal, PFUTO.-
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25130 DIÁRIO OFICIAL N° 1.093 Ano XIII - Palmas, segunda-feira, 22 de outubro de 2001

Palécia Araguaia, ::m Palmas, 805 22
dias do mês de outubro de 2001; 180a da

Independência. 113- da F,epúbllca e 13· do
Estado. . ...

JOSe WILSON SlOUl-lRA CAMPOS

Governador do Es\S.do

11 SECRETARIA
li DACULTURA

58er1dana: tIIIl\A TEREZlNItJ', COW1Q
DA R(lÇt\I, ItlBElP.O

PORTARIA-SECULT 1'1'01212001,
de 19 de Outubrc. da 2001.

A SECRETMIA Di'. CULTURA, no uso
da abibuição que lhe conle,.. o disposto no art.
42, § 1', incillo8 '11 e IV, ,J;t ConstiluiçAo do

Estado, 1'8110Ne:

DESIGNAR EVAI EDA UNHARES
NUNES 00 VALE, Adminisj,adora. Matricula n"
832941-9, CPF n" 818.81,.801-82, CIRg. NO

606 - 2' Vsa - SSPfTO. pan no período de 221
10 a 07/1112001, assinar i;:mpenho, Relaçllo
Bancária, Relatório de FI ôquência e outros
documentos que se fizerem necessarios, como

Coordenador de Administrn yão e Finanças da
Seaelaria da Cultura.

PORTARJA-SECULT 11." 01312001,
de 19 de Outubro de 2001.

A SECRETÁRIA DI. CULTURA. no uso
da abibuição que lha conte,,! o disposto no art.
42, § 1·, incisos II e IV, 08 Constituição do
Estado, considerando sua allséncia no periodo

de 22110 a 0711112001,relôfllve:

DESIGNAR JÚLIO CI:SAR DUARTE
COSTA. Coordenador de Adminilólração e
Finanças, Matricula n· 6.]1279-6, para no
período citado, assinar Empenho, Relação
BanCária, Movimenlaç~o Financeira e
Orçamentána, Autorizaçõe:; de Pagamentos,
Rel.IOno de Frequencia. Carta de Férias.
Declarações e oulr05 doçumentos que se
fizerem necessários. CoMIa dirigente desta

Pasta.

mSECRETARIA .• 'ti.
ll!I DAFAZENOA.~

Stlc:M_: JOAo CAA1.0sDA CO"."

ACOROAo 00 COCRE N": 21 f 2001
PROCESSO ORIGINÁRIO: 2.9'2.67

~ECURSO VOLUNTARIO: 2980
RECORRENTE: ROGERIO FREITAS DO
CARMO
RECORRIOA: FAZENDApÚeUCAESTI\DUAL

EMENTA: AopçAo por esaita fiscal subordina a
empresa ao arbitramento do lucro bruto,
autoritando à Fazenda Pública valer·se lIe
'conclusão fiscal-, para evidenciar a omisl;âo
de saídas.

DECISÃO: Vistos. relatados e discutielos os
presentes autos, decidiu o Conselho de
Conlribuintes e Recur50s Fiscais, no mérito
por unanimidada conhecer do recurso e por
unanimidade; negar-lhe provimento
confirmando a decisllo ele Primeira Instância,
julgar procedente o Auto de InfraçAo de n.'
29287 e condenar a recorrente ao pagamento
do crédito tributário no valor de R$ :1.331,20
(três mil trezentos trinta sele reais e vinte
centavoa), mais acrescimos legais,
Participaram da sessâo de julgamento os
conselheiros: Havenon Luiz de Siqueira Bueno,
Rúbio Moreira, Kellen Apolinârio de Arruda e
Agenor da Lima Filho. Presidiu a sessão de
Julgamento do dia 12 de março de 2001, o
conselheiro Carlos Alberto Rodrigues.

CONS. RELATOR: Hevelton Luiz de Siqueira
Bueno

ACORDA0 DO COCRE N.": 10512001

PROCESSOORIGINARION." : 19984
RECURSO VOLUNTARIO N.": 2979
RECORRENTE: elA De CIMENTO PORTLAND

ITAULTDA

RECORRIDA: FAZENDA P\)BlICA ESTADUAL

EMENTA: Co3óuna-se com o disposto no art.20
da Lei n" 888196. o lançamento embasado em
Levantamento Substituição Tributária, que
utiliza o Boletim Informativo de Preços expedido

pela Diretoria da Receita, na determinaçào da

base de cálculo, para eleitos de retllnçioo.

DECISÃO: Vistos, analisados e discutidos os
prellenles autos, decidiu o Conselho de

Contribulnles e Recursos fiscais. por
unanimidade de volos, conhec:er do reaJrso e
negBr-lhe provimento para, confirmando B
dllcisão de primeira instância, julgar procedente
o Auto de IntraçAo de n." 19964 e condenar a
recorrente ao pagamenlo do crédito uibutàrio
de RSloa.573,81 (cento e oilo mil, quinhentos
e &eter1la e \rês reais e oitenta e um cenlllvos),

mais acréscimos legais. Participaram da
lIer.mo de iulgamento os conselheiros RiJblo
Moreire, Heverton Luiz de Siqueira BUllno,
Agenor de Uma filho e KeUen Apolinario de
Arruda . Presidiu a seasAo de julgamento do
dia 25 de maio de 2001, o conselheiro ,;artos
Alberto Rodrigues.

CONS. RELATOR: Rübio Moreira.

ACÚRDÃO DO COCRE N.· : 10612001
PROC ESSO ORIGINARIO N.· : 25599
RECURSO VOLUNTÁRIO N.": 690
RECORRENTE: ARPA AGROINOUfoTRIA
pARAlSo LTOA
RECORRIDA: FAZENDA PUBLICAESTADUAL

EMEN1A : , • Olicio exarado pelo Secret/lno
ExeQJLvo do CDIPROGRAMA PROSPERAR MO
pode estar em de.conformidade com a
Resolução n.· 013190, que prescreve o prazo
de truição \lara enque.dramenla ~o contribuinte
no IDE-INDÚSTRIA;
11 - SAo obrigatórias a tirmatura do Termo de
AcordO de Regime Especial-TARE e a
adimplência da contratante para a usulruiçAo
do beneficio do Programa Prosperar, con~oanle
os disp05tos nos §§2' e 3·, do art.1 2, e '1rt,32.
respectivamente, ambos do Decreto 69, de
29.06.95.

DECISÃO: Vistos, analisados e discutirias os
presen,'!s 8ulos, decidiu o Conselho de
Contribuintes e Recursos Fiscais. por
unanimidade de valos, conhecer do recurso e
por maioria, negar-lhe provimento para,
relOl' .~ndo a dedsAo de primeira inslilncia,
julgar procedente oAu1D de Infração óe n." 25599
e conóenar a recorrente ao pagameT,\o elo
crédito tributário de RS283.552.60 (dUZe,ltos e
oitenta e três mil, quinhentos e cinqíil,nlll e
dois reais e sessenta centavos), mais
acréscimos legais. Participaram da Sel>~O de
Julgamento os conselheiros Rúbio Moreira,
Kellen Apolinário de Arruda e Luiz Certos Leal,
com vala vencido o conselheiro Raimundo
Nonato Carneiro. Presidiu a seul,o de
julgamento do dia 20 de agosto de 2001, o
conselheiro Carlos Alberto Rodrigues.

CONS. RELATOR: RaimundO Nonato Carneiro
CONS. AUTOR 00 VOTO veNCEDOR: Rúblo
Moreira.

ACÓRDÃO DO COCRE N.- : 10712001
PROCESSO ORIGINÁRIO N.·; 13&43
RECURSO VOLUNTÁRIO N.· : 2612
RECORRENTE: RUBENS GONCALVES
AGUIAR
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTA()UAL

EMENTA: Elicito ao flsco estornar e reclunar o
credito do imposto ;Jproveitado \ncllMdamenlll
pelo conlnbuinte, POIS o crédito para ser legitimo
deve obaelVllr as eJllgllncíall legais relativa.
matérta.



REQUERIMENTO N° DE 2000
(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados,
Aécio Neves, a criação de Delegação do
Parlamento Brasileiro para participar do Fó
rum Parlamentar Mundial que ocorrerá em
Porto Alegre nos dias 31 de janeiro a 5 de
fevereiro de 2002, como parte integrante do
Fórum Social Mundial.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
1. Considerando que durante a realização do

Fórum Social Mundial, ocorrerá o Fórum Parlamen
tar Mundial, que pretende reunir e mobilizar parla-

REQUERIMENTO
(Do Sr. Carlos Batata)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
n° 4.226, de 2001.
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ATO W 997 - EX, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 americano e coloca em risco a segurança ambiental
da Amazônia Brasileira.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2001. - De·
putado Fernando Gabeira.

Publique-se. - Em: 23-10-01. Aécio
Neves, Presidente

Do Sr. Deputado Henrique Fontana, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Henrique Fontana)

Requer declaração de prejudiciali
dade do PL n° 469, de 2000.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

164, inciso I, do Regimento interno, a declaração de
prejudicialidade do Projeto de Lei n° 469, de 2000, pai
pretender sustar os efeitos de dispositivo que já foram
suspensos em 30 de junho de 1999, conforme se verifi
ca no inciso 11, art. 2° da Lei n° 9.849, de 26 de outubro
de 1999.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2001. 
Deputado Henrique Fontana.

Tendo em vista o fato de a matéria en
contrar-se em apreciação na Comissão de
Seguridade Social e Família e de que a fa
culdade prevista no art. 164, caput, contem
pla igualmente a Presidência de Comissão,
invoco o disposto nos arts. 57, inciso IV e
164, caput, já referido, para abster-me, nes
ta oportunidade, de pronunciar-me sobre a
prejudicialidade do projeto, conforme reque
rido. Oficie-se e, após, publique-se.
Em: 23-10-01 - Aécio Neves, Presidente

Do Sr.Deputado Inácio Arruda, nos seguintes
termos:

Do Sr. Deputado Carlos Batata, nos seguin
tes termos:

O Governador do Estado do Tocantins, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 40, inciso XI, da
Constituição do Estado, resolve

Exonerar, a pedido, João Batista de Jesus Ribeiro
do cargo de Secretário do Governo, a partir de 22 de ou
tubro de 2001.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 22 dias do
mês de outubro de 2001; 1800 da Independência,
1130 da República e 13° do Estado. - José Wilson Si
queira Campos, Governador do Estado.

Publique-se. Afaste-se o respectivo
suplente. Ao Senhor Diretor-Geral.
Em: 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Fernando Gabeira e ou
tros, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO N° 12001
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Sugere a aprovação de moção de
Apoio ao Senado Americano.

Nos termos regimentais, venho propor a Vossa
Excelência a aprovação de moção de apoio ao Senado
Americano por ter se posicionado contra a fumegação
de preparos químicos nas plantações da Colômbia.

A União Européia também condena esta prática
e a ICC, empresa inglesa sócia da Monsanto nesta
empreitada, se retirou do negócio.

Na verdade a continuidade desta guerra química
só é apoiada por uma parcela reacionária do governo

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 104, caput c/c art. 114, inc. VII, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a retirada do Pro
jeto de Lei n° 4.226, de 2001, de minha autoria, que
"estabelece normas para a prestação de serviços de
transporte individual de passageiros através de moto
cicleta, moto-táxis, e dá outras providências".

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2001. 
Deputado Carlos Batata.

Defiro. Publique-se.
Em: 23-10-01. - Aécio Neves, Presidente.



EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nos termos do art. 100 e art. 104 parágrefo 2 °
do requerimento interno, os abaixo assinbados
requerem a retirada da proposição n° 16212001, de
submeter ao plenário, o Projeto de Lei n° 2.193 
AJ99, do Deputado Paulo Paim, que" Estende aos
Ferroviarios da Rede Ferroviária Federal SIA 
RFFSA ne da Companhia Brasileira de Trens Urba
nos o Benefício de que trata a Lei n° 8186, de 21 de
maio de 1991, que dispõe sobre a Complememnta
ção de aposentadoria de ferroviários"

Sala das Seções, 26 de outubro de 2001.

PFL
PTB
PSDB
PPB
PFL
PPB
PFL
PFL
PFL
PI'vlDB
PMOB
PSDB
PL

PI\iIDB
PlVIDB
PSDB
PSDB
PFL
PSDS
Pí\ilDB
PTB
PFL
PIV10B
PFL
PPB
PFL
PPB
PFL
PSOB
PPB
PTB
Piv10B

MENDES RIBEIRO FILHO
LAíRE ROSADO
LUIZ CARLOS HAULY
AUGUSTO FRANCO
KÁTIAABREU
L1DIA QUINAN
THEMíSTOCLES SAMPAIO
IAIS SIMÕES
MORONI TORGAN
ALBERTO FRAGA
LUCIANO PIZZATTO
HERCULANO ANGHINETTI
ELlSEU RESENDE
ROMEL ANIZIO
MARCONDES GADELHA
NELSON MARCHEZAN
GERSON PERES
DUILlO PISANESCHI
MARCELO TEIXEIRA
JOSÉ EGYDIO
LUIZ ANTONIO FLEURY
JOVAIR ARANTES
EURICO MIRANDA
LUCIANO CASTRO
AUGUSTO FARIAS
PAUDERNEY AVELlNO
IÉDIO ROSA
MOREIRA FERREIRA

CORIOLANO SALES
DARCíSIO PERONDI
CHICO DA PRINCESA
BISPO WANDERVAL
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mentares de todos os píses para a discussão de temas Do Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho e ou-
cruciais no contexto da globalização; tro, no Seguintes Termos

2. Considerando que o temário a ser discutido
deverá englobar questões como a desregulamentação
de mercados, o endividamento, transações financeiras
especulativas, os riscos à democracia em face à globa
lização e um conjunto de outros temas que organizam
a agenda política do próximo periodo.

3. Considerando que a Câmara dos Deputados
deve acompanhar esta mobilização e discussões com a
tarefa de solidificar a democracia e a soberania nacional.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, a criação de Delegação do Parlamento Bra
sileiro para participar do Fórum Parlamentar Mundial
que ocorrerá em Porto Alegre nos dias 31 janeiro a 5
fevereiro de 2002, como parte integrante do Fórum
Social Mundial.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inácio Arruda, PCdoB - CE.

Ref. Req. Dep. Inácio Arruda - Delegação para
o Fóru!!LParlamentar Mundial (26-9-01)

Defir. Publique-se.
Em: 23-10-01 - Aécio Neves, Presidente.

Recebo como requerimento de instituição de
Comissão Externa. Submeta-se ao Plenário, nos ter
mos do art. 38, caput, parte final, do RICO. Oficie-se
ao requerente e, após, publique-se.

Em: 23-10-01. Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho,
nos seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Dep. José Carlos Coutinho)

Senhor Presidente:

Nos Termos do art. 117, inciso XIX e § 3D
, do

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar
a V.Exa se digne registrar nos Anais desta Casa
voto de louvor pela realização do IV - Congresso
Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, realizado
de 1° a 5 de outubro do corrente ano, em São Paulo.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001.
Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

Recibo de Requerimento Apresentado em
Plenário Pelo Deputado José Carlos Coutinho

Data de Recebimento: 10-10-2001
Hora de recebimento: 17:19
Cód. Arquivo Inteiro Teor: 008122-1 (DOC931 O)

Publique-se.
Em: 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.



Sala das Sessões, de de 2001.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA aos Ferroviarios da Rede Ferroviária Federal S/A - e
CÂMARA DOS DEPUTADOS da Companhia Trens Urbanos o Benefício de que tra

ta a Lei n° 8186, de 21 de maio de 1991, que dispõe
sobre a Complememntação de aposentadoria de fer
roviários"

Nos termos do art. 58, § 3°, combinado com o
art. 132, § 2° do requerimento interno, requeremos
que seja submetido ao plenário, o Projeto de Lei n°
2.193/99, do Deputado Paulo Paim, que " Estende

ARNALDO MADEIRA

RICARDO BARROS
DARClslO PERONDI

PAULO MAGALHÃES

FÉLIX MENDONÇA

MORONI TORGAN
DUIUO PISANESCHI

ALBERTO FRAGA

IRIS SIMÕES

OSMAR TERRA

THEMisTOCLES SAMPAIO

AUGUSTO FRANCO

CHICO DA PRINCESA
ZULAIÊ COBRA

LÚCIA VÂNIA
CESAR BANDEIRA

LUCIANO CASTRO

L1DIA QUINAN
IÉDIO ROSA

RICARDO FIUZA

EURICO MIRANDA
ROMEL ANIZIO

AUGUSTO FARIAS

JOSÉ EGYDIO

HERCULANO ANGHINETII
BISPO WANDERVAL

CELCITA PINHEIRO
NICE LOBÃO
OSÓRIO ADRIANO

KATIAABREU

PAULO KOBAYASHI
MENDES RIBEIRO FILHO

MARCONDES GADELHA

LAíRE ROSADO

ODELMO LEÃO

GERSON PERES
CORIOLANO SALES

WERNER WANDERER
NELSON OTOCH
SANTOS FILHO

RONALDO CAIADO

MOREIRA FERREIRA
PAUOEANEY AVEUI-lO

PSiJB
PPB
PMDB

PFL

PTB
PFL
PT8

PMDB

PT~

PMDB
PMOB

PSOB

PSOB
PSDB

PS,JB
PFI

PFL
PSIJB

PFI.

PP6
PPEi
PPB
PPB

PFL

PPB
PL

PFL
PFL
PFL

PFL
psns
PMD8

PFL

PMOB
PPB

PP6
PMDB
PFI..
PSD8
PFL.

PFI.
PFI.
PFl.

Defiro a retirada do Recurso n° 16212001, vez que atendido o requisito do art. 104, § 2°,
do RI( :D. Oficie-se ao primeiro requerente e, após, publique-se.
Em: 21/10/01

)~\YÉCIO tJ.EVES
preSlclenti



TíTULO IV
Da Votação

PARTE QUARTA
Das Eleições

CAPíTULO IV
Do Ato de Votar

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral.

rio.
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PROJETO DE LEI N° 5.153, DE 2001 A fraude pode estar contida neste procedimen-
(Da Sra. Iara Bernardi) to, uma vez que esta é a parte frágil e falha do sistema

Dá nova redação ao inciso VI, do eleitoral. .
art. 146, da Lei 4.737, de 15 de julho de .. Em entrevista .ao Jor~al do Bra~il (13-8-01) ?
1965 que "institui o Código Eleitoral"; e mlnlst~o Nelson.Joblm, presidente do Tnbunal Supen-
ao art. 62, da Lei n° 9.504, de 30 de se- or Eleitoral, assim apontou a falha:
tembro de 1997, que "estabelece normas "É raro, mas uma mesa pode ter um conluio fra-
para as eleições de outubro de 1998, e dá udulento. Vamos supor que às 16h30 apenas 200 ele-
outras providências" itores de uma urna de 300 já votaram. Outros 100 não
(À Comissão de Constituição e Justiça e de apareceram. Muitos não vão aparecer mais porque
Redação) vão justificar o voto. O que pode fazer o presidente da

. mesa? Se quiser, ele pega os números dos títulos de
O Co~gre~s~ Nacional decreta: . ° todos os eleitores que não votaram e digita. Então,
Art. 1 . O inCISO VI, do art. 146, da lei n 4.737, por exemplo se tem 100 sobrando já são 16h30 ele

de,,15 de julho. de 1965, que "In~titui o Cód~go Eleito- vota por 50.'" "
ral , passa a vigorar com a seguinte redaçao: Assim _ e de forma preventiva - para evitar que

"Art. 146. (...) esse tipo de fraude venha a ocorrer faz-se necessário
VI - o eleitor somente será admitido a a alteração no nosso Código Eleitoral, tornando o pro-

votar mediante a apresentação do seu Títu- cesso eleitoral brasileiro mais seguro e transparente.
lo Eleitoral, a comprovação de que é inscrito Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. -
na Seção e se cujo nome constar da res- Deputada Iara Bernardi, PT/SP.
pectivas folha de votação;"

Art. 2° O artigo 62, da lei nO 9.504, de 30 de
setembro de 1997, que "Estabelece normas para as
eleições de outubro de 1998 e dá outras providências",
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 62. Nas Seções em que for adota
da a urna eletrônica, somente poderão votar
eleitores, mediante a apresentação do seu
Título Eleitoral, cujos nomes estiverem nas
respectivas folhas de votação, não se apli
cando a ressalva a que se refere o art. 148,
§ 1° da lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965
- Código Eleitoral."

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

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

Com a adoção da urna eletrônica em nosso
país, a discussão sobre a violação e a fraude eleitoral
tomaram uma nova direção. Várias pessoas têm
apontado rumores de meios e formas modernas de
fraudar o legitimo resultado das urnas.

Uma delas diz respeito violação da lista de vota
ção, mediante a fraude na lista dos eleitores inscritos.
Pelo modelo atual, o eleitor vota mesmo sem a apre
sentação do seu título eleitoral. Mediante a exibição
de um documento de identificação, o presidente da
mesa receptora pode autorizar o exercício do voto.

Art. 146. Observar-se-á na votação o seguinte:
I - o eleitor receberá, ao apresentar-se na se

ção, e antes de penetrar no recinto da mesa, uma se
nha numerada, que o secretário rubricará, no mo
mento, depois de verificar pela relação dos eleitores
da seção, que o seu nome consta da respectiva pasta;

II - no verso da senha o secretário anotará o nú
mero de ordem da folha individual da pasta, número
esse que constará da relação enviada pelo cartório à
mesa receptora;

111- admitido a penetrar no recinto da mesa, se
gundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apre-
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sentará ao presidente seu título, o qual poderá ser
examinado por fiscal ou delegado de partido, entre
gando, no mesmo ato, a senha;

IV - pelo número anotado no verso da senha, o
presidente, ou mesário, localizará a folha individual
de votação, que será confrontada com o título e pode
rá também ser examinada por fiscal ou delegado de
partido;

V - achando-se em ordem o título e a folha indi
viduai e não havendo dúvida sobre a identidade do
eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua
assinatura no verso da folha individual de votação; em
seguida entregar-Ihe-á a cédula única rubricada no
ato pelo presidente e mesários e numerada de acordo
com as Instruções do Tribunal Superior, instruindo-o
sobre a forma de dobrá-Ia, fazendo-o passar à cabina
indevassável, cuja porta ou cortina será encerrada
em seguida;

VI- o eleitor será admitido a votar, ainda que de
ixe de exibir no ato da votação o seu título, desde que
seja inscrito na seção e conste da respectiva pasta a
sua folha individual de votação; nesse caso, a prova
de ter votado será feita mediante certidão que obterá
posteriormente, no juízo competente;

VII - no caso da omissão da folha individual na
respectiva pasta verificada no ato da votação, será o
eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu
título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito
na seção, sendo o seu voto, nesta hipótese, tomado
em separado e colhida sua assinatura na folha de vo
tação modelo 2 (dois).

Como ato preliminar da apuração do voto, averi
guar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar,
inclusive se realmente pertence à seção;

VIII - verificada a ocorrência de que trata o nú
mero anterior, a Junta Eleitoral, antes de encerrar os
seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver
havido culpa ou dolo, será aplicada ao responsável,
na primeira hipótese, a multa de até 2 (dois) salários
mínimos, e, na segunda, a de suspensão até 30 (trin
ta) dias;

IX - na cabina indevassável, onde não poderá
permanecer mais de um minuto, o eleitor indicará os
candidatos de sua preferência e dobrará a cédula ofi
ciai, observadas as seguintes normas:

a) assinalando com uma cruz, ou de modo que
torne expressa a sua intenção, o quadrilátero corres
pondente ao candidato majoritário de sua preferên
cia;

b) escrevendo o nome, o prenome, ou o número
do candidato de sua preferência nas eleições propor
cionais;

• Alfnea c com redação dada pela Lei n° 7.434, de
19-12-1985.

C) escrevendo apenas a sigla do partido de sua
preferência, é pretender votar só na legenda;

• Alínea c revogada pela Lei n° 6.989, de 5-5-82 e revigo
rada pela Lei nO 7.332, de 1°-7-85.

X - ao sair da cabina o eleitor depositará na
urna a cédula;

XI - ao depositar a cédula na urna, o eleitor de
verá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à
mesa e aos fiscais de partido, para que verifiquem,
sem nela tocar, se não foi substituída;

XII - se a cédula oficial não for a mesma, será o
eleitor convidado a voltar à cabine indevassável e a
trazer seu voto na cédula que recebeu; se não quiser
tomar à cabina, ser-Ihe-á recusado o direito de voto,
anotando-se a ocorrência na ata e ficando o eleitor re
tido pela mesa, e à sua disposição, até o término da
votação ou a devolução da cédula oficial já rubricada
e numerada;

XIII- se o eleitor, ao receber a cédula ou ao re
colher-se à cabina de votação, verificar que a cédula
se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou
assinalada ou se ele próprio, por imprudência, impre
vidência ou ignorância, a inutilizar, estragar ou assi
nalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presi
dente da seção eleitoral, restituindo, porém, a primei
ra, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos
presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja
nela assinalado;

XIV - introduzida a sobrecarta na urna, o presi
dente da mesa devolverá o título ao eleitor, depois de
datá-lo e assiná-lo; em seguida rubricará, no local
próprio, a folha individual de votação.

Art. 148. O eleitor somente poderá votar na se
ção eleitoral em que estiver incluído o seu nome.

§ 10 Essa exigência somente poderá ser dispen
sada nos casos previstos no art. 145 e seus parágrafos.

§ 2° Aos eleitores mencionados no art. 145 não
será permitido votar sem a exibição do título, e nas fo
lhas de votação modelo 2 (dois), nas quais lançarão
suas assinaturas, serão sempre anotadas na coluna
própria as seções mencionadas nos titulos retidos.

§ 3° Quando se tratar de candidato, o presidente
da mesa receptora verificará, previamente, se o nome
figura na relação enviada à seção, e quando se tratar
de fiscal de partido, se a credencial está devidamente
visada pelo juiz eleitoral.
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§ 4° (Revogado pela Lei n° 4.961, de 4-5-66).
§ 5° (Revogado pela Lei n° 4.961, de 4-5-66).

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as Elei
ções.

Do Sistema Eletrônico de Votação e da
Totalização dos votos

Art. 62. Nas Seções em que for adotada a urna
eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos no
mes estiverem nas respectivas folhas de votação, não
se aplicando a ressalva a que se refere o art. 148, §
1°, da Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral
disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que
prejudique o regular processo de votação.

PROJETO DE LEI N° 5.173, DE 2001
(Da Sra. Nair Xavier Lobo)

Dispõe sobre o desconto de cin
qüenta por cento para estudantes do en
sino médio e superior no transporte pú
blico coletivo rodoviário interestadual de
passageiros.
(Às Comissões de Viação e Transportes; de
Educação, Cultura e Desporto; de Finanças
e Tributação (art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É concedido o desconto de cinqüenta por

cento para estudantes do ensino médio e superior no
transporte público coletivo rodoviário interestadual de
passageiros.

Parágrafo único. O benefício de que trata esta lei
limita-se

aos estudantes obrigados a deslocamentos diá
rios em razão dos locais de domicílio não oferecerem
o ensino nas categorias previstas.

Art. 2° A fonte de custeio do benefício será o
Orçamento Geral da União.

Art. 3° Esta lei entra em vigor após decorri
dos vinte e quatro meses da data de sua publica
ção oficial.

Justificação

No Brasil, observam-se freqüentemente cir
cunstâncias em que alunos de cursos do nível médio
e superior obrigam-se a deslocamentos diários entre
os locais de moradia e cidades próximas, às vezes si
tuadas em outros Estados.

Entre vários exemplos podemos citar a área ao
Sul do Estado do Mato Grosso do Sul, onde muitos
alunos residentes nos municípios de Naviraí, Itaqui
rai, Iguatemi, Eldorado e Mundo Novo estudam em
Guaíra, Paraná.

Para concluírem os cursos pretendidos, os estu
dantes em questão deparam-se com o custo elevado
do transporte, que na composição orçamentária fami
liar apresenta uma posição de destaque. Esse aspec
to implica numa dificuldade adicional para a garantia da
formação educacional pretendida.

Como apoio a essa parcela dos estudantes bra
sileiros, propomos o presente projeto de lei, certos de
contribuir para elevar o padrão da educação no País,
essencial ao alinhamento do Brasil às Nações de
senvolvidas do mundo.

O projeto de lei contempla o Orçamento Geral
da União como fonte de custeio do benefício, como
forma de desonerar os usuários do transporte inte
restadual com o rateio do mesmo, fórmula que cer
tamente seria adotada caso a receita com o descon
to proposto não tivesse definição de origem.

Assim, impõe-se um prazo maior, de vinte e
quatro meses, para a entrada em vigor da lei, em ra
zão da programação dos recursos necessários ao
benefício na proposta de lei orçamentária do ano
posterior ao da aprovação do projeto de lei relativo
ao desconto. Por sua vez, essa proposta é votada no
ano seguinte, quando se garante em lei os recursos de
mandados para a cobertura do desconto pretendido pelo
projeto de lei ora apresentado.

Considerando a importância e alcance social da
medida, contamos com o apoio dos nobres Colegas
para sua aprovação.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. 
Deputada Nair Xavier Lobo.

PROJETO DE lEI N° 5.190, DE 2001
(Do Sr. Murilo Domingos)

Dispõe sobre normas de segurança
para o capô dianteiro de veículos auto
motores de passeio e utilitários.
(Às Comissões de Economia, Indústria e
Comércio; de Viação e Transportes; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24 11)
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibida a fabricação e comercializa

ção no País de veículos automotores de passeio e uti
litários nos quais o capô dianteiro abra em sentido
contrário ao de deslocamento do veículo.

Art. 2° As montadoras de veículos instaladas no
País disporão de dois anos a contar da aprovação
desta Lei para adaptar os modelos que produzem atu
almente de forma a atender ao disposto no art. 1°.

Parágrafo único. A restrição imposta no caput
deste artigo aplica-se imediatamente aos veículos im
portados.

Art. 3° Os veículos atualmente em circulação
que estiverem em desacordo com o disposto no art. 10

deverão, no prazo de dois anos a contar da aprovação
desta Lei, instalar dispositivos de segurança, aprovados
pelas autoridades de trânsito, que impeçam o capô de se
abrir quando o veículo estiver em movimento.

Parágrafo único. Os proprietário de veículos que
não observarem o prazo máximo estipulado no caput
deste artigo estarão sujeitos às penalidades previstas
no Código de Trânsito Brasileiro, na forma que vier a
ser regulamentada pelo Poder Executivo.

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

Justificação

A tecnologia de fabricação de veículos tem evo
luído muito rapidamente, tornando-os mais seguros e
confortáveis e reduzindo, cada vez mais, os custos de
itens que, anteriormente, eram considerados opcio
nais e equipavam apenas os veículos mais caros.

Entretanto, existem alguns detalhes nos mode
los atualmente em fabricação que merecem maior
atenção dos projetistas e especialistas encarregados
de seu desenvolvimento e produção. Certamente a forma
de fixação e fechamento do capô dianteiro é um deles.

Os capôs, em sua grande maioria, são fixados
na carroçaria em local próximo ao pára-brisas e fe
cham-se no lado oposto, isto é, na extremidade dian
teira do veículo, abrindo-se, portanto, no sentido con
trário ao de seu deslocamento frontal.

Com isso, quando o veículo está em movimento,
se, por qualquer motivo, o capô se abre, o motorista
tem sua visibilidade totalmente obstruída, o que não
raro tem acontecido, ocasionando inúmeros aciden
tes com sérias conseqüências.

De outra forma, se o capô for fixado na extremi
dade dianteira do veículo e sua fechadura afixada
próxima ao pára-brisas, abrindo-se no mesmo senti
do de sua marcha, sempre que o veículo estiver em

movimento o deslocamento do ar impedirá sua aber
tura involuntária e inesperada.

Essa é uma alteração que não envolve grandes
problemas técnicos e que não significará elevação de
custos para os fabricantes, mas que, por outro lado,
trará grandes benefícios para a segurança de moto
ristas e passageiros.

Pelas razões expostas, acredito que contarei
com o apoio dos nobres pares para aprovar a presen
te proposição nesta Casa.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado
Murilo Domingos

PROJETO DE LEI N° 5.193, DE 2001
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Isenta do pagamento de ICMS para
a aquisição de veículos automotores, fei
ta pelos Poderes Públicos Municipais,
destinado a equipar as guardas munici
pais.

(Às Comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,11)

Art. 2° Os Poderes Públicos Municipais quando
desejarem adquirir estas viaturas, deverão enca
minhar à Secretaria Estadual da Fazenda solicita
ção por escrito informando os bens a serem ad
quiridos, valores, fornecedor e forma de paga
mento, para obterem a autorização que será en
tregue ao fornecedor para a comprovação junto à
fiscalização estadual, no momento do recolhi
mento mensal do referido tributo.

Art. 3° Os Poderes Públicos Municipais
que adquirirem bens com isenção não poderão
vendê-los, sob qualquer título, pelo prazo mínimo
de 10 (dez) anos, sob pena de terem de recolher
aos cofres estaduais o valor do tributo não
pago.

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

Art. 5° Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

São notórias as grandes dificuldades que os
municípios atravessam, sem condições de dar mais
estrutura as suas Guardas Municipais, a exemplo das
policias militares, que beneficiam-se desta isenção
cuja função tipificada na Lei Federal n° 9503, de 23
setembro de 1997, em seu Art. 24 e demais, revelam
ações idênticas no que tange a responsabilidade de



OUlubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarla-feira 24 52385

administração do trânsito e segurança de seus muní
cipes.

No entanto, os Poderes Públicos Municipais de
vido ao alto custo dos equipamentos, não têm condi
ções de aquisição, e sem isto não cumprem o mínimo
necessário das suas atribuições. Esta isenção reduzi
ria o valor e possibilitaria aos Poderes Públicos Muni
cipais adquirirem estes veículos que trariam benefíci
os a todos, população e governo.

Pompeo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Lí
der da Bancada PDT.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

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

CAPíTULO 11
Do Sistema Nacional de Trânsito

Seção 11
Da Composição e da

Competência do Sistemas Nacional de Trânsito

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades execu
tivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua cir
cunscrição:

1- cumprir e fazer cumprir a legislação e as nor
mas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

11 - planejar, projetar, regulamentar e operar o
trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e pro
mover o desenvolvimento da circulação e da seguran
ça de ciclistas;

111 - implantar, manter e operar o sistema de si
nalização, os dispositivos e os equipamentos de con
trole viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estu
dos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de
policia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o poli
ciamento ostensivo de trânsito;

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e
aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infra
ções de circulação, estacionamento e parada previs-

tas neste Código, no exercício regular do Poder de
Polícia de Trânsito;

VII - aplicar as penalidades de advertência por
escrito e multa, por infrações de circulação, estacio
namento e parada previstas neste Código, notificando
os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades
e medidas administrativas cabíveis relativas a infra
ções por excesso de peso, dimensões e lotação dos
veículos, bem como notificar e arrecadar as multas
que aplicar;

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida
no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando
as multas nele previstas;

X - implantar, manter e operar sistema de esta
cionamento rotativo pago nas vias;

XI- arrecadar valores provenientes de estada e
remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos
de cargas superdimensionadas ou perigosas;

XII - credenciar os serviços de escolta, fiscali
zar e adotar medidas de segurança relativas aos ser
viços de remoção dc veículos, escolta e transporte de
carga indivisível;

XIII- integrar-se a outros órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecada
ção e compensação de multas impostas na área de
sua competência, com vistas à unificação do licencia
mento, à simplificação e à celeridade das transferên
cias de veículos e de prontuários dos condutores de
uma para outra unidade da Federação;

XIV - implantar as medidas da Política Nacional
de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XV - promover e participar de projetos e progra
mas de educação e segurança de trâns~o de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XVI - planejar e implantar medidas para redu
ção da circulação de veículos e reorientação do
tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão glo
bal de poluentes;

XVII - registrar e licenciar, na forma da legisla
ção, ciclomotores, veículos de tração e propulsão hu
mana e de tração animal, fiscalizando, autuando, apli
cando penalidades e arrecadando multas decorren
tes de infrações;

XVIII - conceder autorização para conduzir veí
culos de propulsão humana e de tração animal;

XIX - articular-se com os demais órgãos do Sis
tema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordena
ção do respectivo CETRAN;

XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes
e ruído produzidos pelos veículos automotores ou
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pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art.
66, além de dar apoio às ações específicas de órgão
ambiental local, quando solicitado;

XXI- vistoriar veículos que necessitem de auto
rização especial para transitar e estabelecer os requi
sitos técnicos a serem observados para a circulação
desses veículos.

§ 1° As competências relativas a órgão ou enti
dade municipal serão exercidas no Distrito Federal
por seu órgão ou entidade executivos de trânsito.

§ 2° Para exercer as competências estabeleci
das neste artigo, os Municípios deverão integrar-se
ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto
no art. 333 deste Código.

PROJETO DE LEI N° 5.197, DE 2001
(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Altera o art. 56 da Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996, e revoga a Lei n°
9.192, de 21 de dezembro de 1995.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Artigo 56 da lei da n'9.394, de 20 de de

zembro de 1996, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 56. As instituições públicas de educação
superior obedecerão ao princípio da gestão democrá
tica, assegurada a existência de órgãos colegiados
organizados de acordo com as seguintes diretrizes:

I - indicação dos dirigentes pelos professores,
alunos e funcionários, segundo um sistema de repre
sentação paritária dessas três categorias;

11- direito de candidatura a todos os servidores
docentes e não docentes de nível superior que te
nham mais de cinco anos de exercício efetivo de car
go na instituição;

111 - normas visando a indicação de dirigentes
baixadas pelo colegiado superior da instituição pelo
menos um ano antes do processo de escolha."

Art. 2°. É revogada a lei N°9.192 de 21 de de
zembro de 1995.

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

Justificação

A elaboração da lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional contou com a participação de di
ferentes segmentos sociais, por vários anos. Após se

atingir o consenso democrático entre os diversos se
tores envolvidos, o texto da lDB, aprovado na Câma
ra dos Deputados, foi Substituído por outro, originário
do Senado Federal que anulava muito do conteúdo do
primeiro.

Além de não levar em consideração a consulta à
sociedade, o novo texto da lD8 extinguiu algumas
conquistas essenciais para a educação do País e, es
pecialmente, para a universidade. Dentre estas, a es
colha democrática de reitores e outros dirigentes aca
dêmicos.

A representação de professores, alunos e funci
onários nos órgãos de gestão acadêmica e seu envol
vimento na escolha de dirigentes ficou desequilibrada
na lDB. Por outro lado, a lei N° 9.192 de 21 de de
zembro de 1995 só fez acentuar este desequilíbrio.

De fato, esses dois diplomas legais cerceiam a
democracia interna nas universidades brasileiras, ao
restringir o peso dos alunos e funcionários na escolha
de dirigentes. Ao fazê-lo, conflitam com o princípio da
autonomia universitária, instituído pela Constituição.

O objetivo deste projeto de lei é o de resgatar a
participação da sociedade brasileira na elaboração da
lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que,
durante o processo de discussão, apoiou a participação
de todos os setores que compõem a comunidade aca
dêmica na escolha de reitores e outros dirigentes.

E, também, o de combater o autoritarismo esta
tal e restaurar a compatibilidade entre a lei ordinária e
a Constituição. A imposição de normas externas para
a escolha dos dirigentes acadêmicos fere a democra
cia que se deve aprender e se disseminar nas institui
ções de ensino superior.

Nosso objetivo, ao apresentar esta proposição
é, portanto o de efetivamente implantar a gestão de
mocrática em nossas universidades.

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2001,
Deputado Avenzoar Arruda.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece As Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de

Educação e Ensino
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CAPíTULO IV
Da Educação Superior

. Art. 56. As instituições públicas de educação su
penor obedecerão ao princípio da gestão democráti
ca, assegurada a existência de órgãos colegiados de
liberativos, de que participarão os segmentos da co
munidade institucional, local e regional.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes
ocuparão setenta por cento dos assentos em cada ór
gão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem
da elaboração e modificações estatutárias e regimen
tais, bem como da escolha de dirigentes.

Art. 57. Nas instituições públicas de educação
superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de
oito horas semanais de aulas.

LEI N° 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera Dispositivos da Lei n° 5.540,
de 28 de novembro de 1968, que regula
mentam o processo de escolha dos diri
gentes universitários.

Art. 1° O art. 16 da lei n° 5.540, de 28 de novem
bro de 1968, com as alterações introduzidas pela Lei
n° 6.420, de 3 de junho de 1977, e pela Lei n° 7.177,
de 19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 16. A nomeação de Reitores e
Vice-Reitores de universidades, e de Dire
tores e Vice-Diretores de unidades universi
tárias e de estabelecimentos isolados de en
sino superior obedecerá ao seguinte:

I - o Reitor e o Vice-Reitor de univer
sidade federal serão nomeados pelo Presi
dente da República e escolhidos entre pro
fessores dos dois níveis mais elevados da
carreira ou que possuam título de doutor
c~jos nomes figurem em listas tríplices orga~
n1zadas pelo respectivo colegiado máximo,
ou outro colegiado que o englobe, instituído
especificamente para este fim, sendo a vo
tação uninominal;

11 - os colegiados a que se refere o
inciso anterior, constituídos de represen
tantes dos diversos segmentos da comuni
dade universitária e da sociedade, obser
varão o mínimo de setenta por cento de
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membros do corpo docente no total de sua
composição;

1111 - em caso de consulta prévia a co
munidade universitária, nos termos estabe
lecidos pelo colegiado máximo da institui
ção, prevalecerão a votação uninominal e o
peso de setenta por cento para a manifesta
ção do pessoal docente em relação à das
demais categorias;

IV - os Diretores de unidades universi
tárias federais serão nomeados pelo Reitor,
observados os mesmos procedimentos dos
incisos anteriores;

V - o Diretor e o Vice-Diretor de esta
belecimento isolado de ensino superior
mantido pela União, qualquer que seja sua
natureza jurídica, serão nomeados pelo Pre
sidente da República, escolhidos em lista
tríplice preparada pelo respectivo colegiado
máximo, observado o disposto nos incisos I,
11 e 111;

VI - nos casos em que a instituição ou
a unidade não contar com docentes nos
dois níveis mais elevados da carreira o~ que
possuam título de doutor, em número sufici
ente para comporem as listas tríplices, estas
serão completadas com docentes de outras
unidades ou instituição;

VII - os dirigentes de universidades ou
estabelecimentos isolados particulares se
rão escolhidos na forma dos respectivos es
tatutos e regimentos;

VIII - nos demais casos, o dirigente
será escolhido conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino.

Parágrafo único. No caso de instituição
federal de ensino superior; será de quatro
anos o mandato dos dirigentes a que se re
fere este artigo, sendo permitida uma única
recondução ao mesmo cargo, observado
nos demais casos o que dispuserem os res
pectivos estatutos ou regimentos, aprova
dos na forma da legislação vigente, ou con
forme estabelecido pelo respectivo sistema
de ensino."

Art. 2° (Revogado pela Lei n° 9.640, de
25-5-1998).

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

Art. 4° Revogam-se as lei nOs 6.420, de 3 de junho
de 1977, e 7.177, de 19 de dezembro de 1983.



O Congresso Nacional decreta,:

Institui o Sistema Único de Consór
cios e Sorteios (SUCS), de bens móveis
duráveis e unidades imobiliárias de qual
quer tipo, espécie e natureza; dispõe so
bre a adoção de programa de renovação
da frota de veículos automotivos; autori
za a utilização do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) na aquisição
de imóveis por meio de consórcio, e dá
outras providências.
(O Projeto de lei n° 5.201/01 insere-se no
mérito das Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, de
Economia, Indústria e Comércio, de Finan
ças e Tributação e de Constrtuição e Justiça e
de Redação - art. 24, 11. Por esse motivo, deve
ser constrtuída comissão especial para apreci
ar a proposição, nos termos do art. 34, inciso
li, do Regimento Interno. Publique--se)

CAPíTULO I
Do Sistema Único de Consórcios e Sorteios

Art. 1° Fica instituído o Sistema Único de Con
sórcios e Sorteios (SUCS), com o objetivo de padronizar
e unificar as normas reguladoras, instrumentos contratu
ais e mecanismos administrativo-operacionais dos con
sórcios constrtuídos pela sociedade civil em consonância
com os precertos constrtucionais previstos no Capitulo 11
do Título 111 art. 22 da Constrtuição Federal.

Art. 2° As empresas administradoras de consór
cios, devidamente autorizadas, coletarão recursos fi
nanceiros, em regime de autofinanciamento mútuo,
em forma de contribuições mensais, durante um pra
zo convencionado, para proporcionar aos consorcia
dos a aquisição, no mercado interno, de bens móveis
novos duráveis; veículos automotivos, novos e semi
novos, nacionais ou estrangeiros; e unidades imobi
liárias de qualquer tipo, espécie e natureza.

Art. 3° Os consórcios serão organizados em for
ma de créditos mútuos, referenciados pela unidade
monetária nacional, atualizados monetariamente, se
gundo percentual total de valorização do bem ou de
variação do índice de Preço ao Consumidor -IPC ou
equivalente.

Art. 4° Para os fins específicos desta lei, consi
derar-se-á bem móvel durável, aquele removível por
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PROJETO DE LEI N° 5.201, DE 2001 força alheia ou suscetível de movimentação e identifi-
(Do Sr. Márcio Fortes) cação própria, adquirido de empresa mercantil.

Parágrafo único. O bem móvel durável deverá
ser passível de registro numérico-contábil e garantia
mediante contrato de alienação fiduciária, e tenha du
rabilidade mercadológica igual, ou superior ao prazo
de duração do consórcio ou, ao período remanescen
te do saldo devedor do consorciado.

Art. 5° É facultado ao consorciado contemplado,
assegurada a reserva de recursos suficientes à aqui
sição do bem, desde que previsto no contrato de ade
são ou nas condições de liquidação das contribuições
vincendas, utilizar, parcialmente, o crédito depositado
em instituição financeira, na aquisição de planos tu
rísticos, planos de seguro, de outros bens móveis du
ráveis, unidades imobiliárias, ou, atividades de rele
vante interesse para o desenvolvimento socioeconô
mico do País, cujo valor seja inferior ao do bem origi
nalmente objeto do consórcio.

Art. 6° Ao órgão regulador do Sistema Único de
Consórcios e Sorteios (SUCS) indicado pelo Poder
Executivo incumbe autorizar, na forma desta lei e de seu
regulamento, as operações de consórcios e sorteios.

Art. 7° A concessão para organizar e administrar
consórcios em áreas estaduais, regionais ou nacio
nal, demonstrada a viabilidade econômica do empre
endimento, poderá ser autorizada, a título precário e
em caráter especial, e prazo indeterminado, à socie
dade civil, ainda que revestida de forma mercantil,
com capacidade econômico-financeira, capital soci
al, autonomia contábil e estrutura organizacional pró
pria, distinta da empresa mercantil com a qual
seja, ou não, coligada ou interdependente, consti
tuída exclusivamente para os fins desta lei.

Art. 8° A empresa administradora de consór
cios é facultado cobrar, antecipadamente, do(s)
consorciado(s) até um por cento sobre o valor do
crédito convencionado no contrato de adesão,
para atender à despesa de comissão de venda da
quota do consórcio, que será deduzido da última
contribuição mensal do consorciado que efetuar,
integralmente, o pagamento das contribuições
pactuadas.

Art. 9° As empresas administradoras de consór
cios classificam-se, para fins de fixação de percentu
al relativo ao custo administrativo-operacional e limite
de quotas, de acordo com a sua natureza, em:

I - Classe "A": sociedades civis, ainda que re
vestidas de forma mercantil, coligadas ou interdepen
dentes de empresas industriais, fabricantes ou mon
tadoras, construtoras ou incorporadoras em relação
aos produtos de sua própria industrialização, fabrica-
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ção ou montagem, importação, construção ou incor
poração;

11 - Classe "B": sociedades civis, ainda que re
vestidas de forma mercantil, coligadas ou interde
pendentes de empresas comerciais, revendedoras.
concessionárias, importadoras e imobiliárias quanto
aos bens que constituem objeto do comércio da em
presa comercial:

111- Classe "C": sociedades civis, ainda que re
vestidas de forma mercantil, independentes e des
vinculadas de empresas mercantis, incluídas as
administradoras referidas no inciso 11 com relação
aos bens que não constituam objeto do seu co
mércio.

Art. 10. As empresas administradoras de con
sórcios adotarão a contemplação mediante sorteio,
podendo se utilizar dos resultados das extrações da
Loteria Federal do Brasil e realizarão, imediata e
obrigatoriamente, assembléias mensais destinadas
a contemplar os consorciados por meio de lances,
devendo utilizar os saldos em caixa de outro grupo
consorciado quando o crédito do consorciado con
templado for de valor superior aos recursos em cai
xa no dia da assembléia.

Art. 11. Ao consorciado contemplado que hou
ver quitado todas as contribuições mensais, inclusi
ve as vincendas remanescentes, é facultado encer
rar sua participação no consórcio, recebendo o res
pectivo crédito, em espécie, atualizado no primeiro
dia do mês da assembléia do respectivo consórcio,
até o terceiro dia seguinte à assembléia mensal do
respectivo consórcio.

Parágrafo único. À empresa administradora de
consórcios é facultado, em havendo recursos finan
ceiros em caixa, considerar contemplado, mediante
critério de absoluta igualdade, segundo as normas
prescritas neste artigo, o consorciado não-contem
piado que houver pago integralmente as contribui
ções mensais vincendas remanescentes, observa
das, prioritariamente, as formas de contemplações
prescritas no artigo anterior.

Art. 12. As pessoas jurídicas autorizadas a or
ganizar e administrar consórcios poderão, em cará
ter excepcional, considerar contemplados os consorci
ados que preencherem os pressupostos exigidos em
regulamento, atribuindo-Ihes, antecipadamente, na for
ma de mútuo civil, os referidos bens elou créditos com
os recursos financeiros referenciados no art. 23.

Art. 13. É facultado ao consorciado contemplado
encerrar sua participação no consórcio, recebendo o
crédito acrescido do encargo financeiro de vinte e cin-

co centésimos por cento ao dia de atraso, se não lhe
houver sido entregue, no prazo convencionado o bem
ou a autorização de faturamento ou o credito não tiver
sido depositado em conta bancaria personalizada e
vinculada aos contratantes.

Parágrafo único. As prestações a serem, devol
vidas na forma deste artigo serão acrescidas do total
das despesas administrativo-operacionais incorridas
e pagas.

Art. 14. Ao consorciado não-contemplado que,
compulsoriamente, houver sido excluído do consór
cio, e o que, voluntariamente, dele retirar-se,
ser-Ihe-ão devolvidas as prestações pagas, atualiza
das monetariamente, na forma deste lei, mas não su
perior ao prazo remanescente para o encerramento
do consórcio.

Parágrafo único. Do valor das prestações devol
vidas será reduzido percentual de até cinqüenta por
cento relativos às despesas administrativo-operacio
nais incidentes sobre as prestações vincendas rema
nescentes, como se devidas fossem, vigentes no mês
da assembléia em que ocorrer a devolução, desde
que essa redução não ultrapasse o limite de 20% (vin
te por cento) do valor a ser devolvido.

Art. 15. Ao consorciado não-contemplado que
desistir do consórcio em razão de inadimplência da
empresa administradora no cumprimento das obriga
ções contratuais e regulamentares, ser-Ihe-ão devol
vidas as prestações, atualizadas monetariamente,
mas não superior ao prazo remanescente para o en
cerramento do consórcio.

Parágrafo único. O valor das prestações devolvi
das será acrescido de cinqüenta por cento recebidos
a título de despesas administrativo-operacionais in
corridas e pagas.

Art. 16. O valor do bem ou crédito do consorcia
do contemplado deverá ser depositado em conta ban
cária personalizada, conjunta, não-solidária e vincu
lada aos contratantes, administradora e consorciado
até a aquisição ou pagamento do objeto do contrato,
incidindo a sua inobservância nas penalidades pecu
niárias previstas.

§ 10 Será de responsabilidade exclusiva dos
consorciados contemplados, o pagamento de quais
quer tributos ou despesas que incidirem sobre os res
pectivos créditos depositados em instituições finan
ceiras, em contas vinculadas, conjuntas e não-solidá
rias.

§ 20 Deverá a empresa administradora de con
sórcios, as suas expensas, implementar mecanismos
de proteção aos recursos financeiros arrecadados
dos consorciados não-contemplados, asseguran-
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do-lhes o ressarcimento dos respectivos créditos utili
zados na aquisição de bens para os consorciados
contemplados.

Art. 17. Somente será admitida eventual dificul
dade no cumprimento do objetivo contratual pelas
empresas administradoras quando, fundamentada e
justificadamente, a critério do órgão regulador, ficar
caracterizada anormalidade de fornecimento de com
ponentes ou de matéria-prima, ou acontecimento ine
vitável ou imprescindível, que possam modificar o
prazo de entrega de bens ou do respectivo crédito.

Parágrafo único. A empresa mercantil, industrial
ou comercial que descumprir o prazo estipulado no
convênio celebrado com a administradora do consór
cio para entrega dos bens aos consorciados, segundo
o disposto no art. 15, incidirá na multa de vinte e cinco
centésimos por cento ao dia de atraso e que será atri
buída aos respectivos consorciados conveniados.

Art. 18. A administradora de consórcios, é veda
do repassar aos consorciados, exceto aos que lhe de
rem causa, o pagamento de quaisquer rateios finan
ceiros em conseqüência de:

1- reajuste de saldos em caixa, de créditos inco
bráveis e prejuízos de qualquer natureza, inclusive os
irrecuperáveis causados, culposa ou dolosamente,
pela administradora ou pelos consorciados;

11 - reajuste de contribuições mensais quando
pagas nos prazos regulares, com base no valor do
crédito atualizado monetariamente;

111 - alteração de código, modelo, versão, cate
goria, aperfeiçoamento tecnológico, descontinuidade
ou retirada do bem de linha de fabricação;

IV - majoração nos preços dos objetos contrata
dos, em decorrência da variação do real, no período
compreendido entre a data-limite de atualização do
crédito e a aquisição dos referidos bens;

V - defasagem, porventura, havida entre os ren
dimentos obtidos com a aplicação, dos recursos em
caixa e os depositados em instituições bancárias, que
passarem de uma para outra assembléia e os valores
atualizados dos respectivos saldos/créditos; e

VI- majoração nos preços dos bens em decor
rência de acordos homologados pelas câmaras seto
riais, indexação inflacionária, majoração de tributos,
ou outros quaisquer encargos, inclusive os de nature
za trabalhista ou judicial.

Art. 19. As empresas mercantis poderão, medi
ante pagamento antecipado, fornecer, diretamente,
às sociedades civis administradoras de consórcios,
os produtos por ela industrializados ou comercializa
dos, objeto de consórcios, pelo sistema on-Iine ou via

Internet, com faturamento direto ao consumidor-con
sorciado-contemplado, nas condições disciplinadas
pelo Poder Executivo, observado o disposto no artigo
anterior.

Parágrafo único. Consideram-se produtos in
dustrializados os referidos em decreto regulamenta
dor produzidos pela empresa mercantil, e, supletiva
mente, os bens de procedência estrangeira adquiri
dos, diretamente, no mercado externo, ou, no merca
do interno, de empresas importadoras, para o seu co
mércio.

Art. 20. É vedada a organização informal de con
sórcio ou de operação verossímil com cláusula de au
tofinanciamento, mediante contemplação por sorteio,
promessa de entrega futura do bem ou crédito em es
pécie, ou de prestação de serviços contrariamente às
disposições desta lei.

Parágrafo único. A inobservância ao disposto
neste artigo sujeita os respectivos participantes, em
presa promotora, sócios, diretores, superintendentes,
conselheiros, gerentes, prepostos com função de
gestão e consorciados às sanções previstas em lei.

Art. 21 . O contrato de adesão é considerado títu
lo de crédito, com eficácia executiva extrajudicial, em
relação ao saldo devedor.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no Decre
to-lei nO 911, de 10 de outubro de 1969, combinado
com o art. 826 da Código Civil e 585, inciso 111, do Có
digo de Processo Civil, com as respectivas adequa
ções, aos imóveis hipotecados ou alienados fiduciari
amente adquiridos na forma e condições prescritas
nesta lei.

CAPíTULO 11
Da Distribuição Gratuita de Prêmios

Art. 22. A distribuição gratuita de prêmios a título
de propaganda, quando efetuada a título de sorteio,
vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, de
penderá de prévia autorização do Ministério da Fa
zenda, nos termos desta lei e de seu regulamento.

Parágrafo único. Dependerão, igualmente, de
prévia autorização do Ministério da Fazenda, na for
ma desta lei, e nos termos fixados em regulamento,
quando não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos
público federais:

I - as operações conhecidas como Consórcio,
Fundo Mútuo e outras formas associativas asseme
lhadas, que objetivem a aquisição de bens de qual
quer natureza.

11 - a venda ou promessa de venda de mercadori
as a varejo, mediante oferta pública e com recebimento
antecipado, parcial ou total, do respectivo preço.;



CAPíTULO IV
Da Execução da Obrigação

Art. 24. Decorrido o prazo prescrito no art. 537
do Código de Processo Civil, sem que tenha havido
julgamento dos embargos opostos pelo devedor à
execução fundada no contrato de adesão relativo ao
Sistema Único de Consórcios e Sorteios (SUCS), é
assegurado à sociedade administradora do consórcio
o direito à sumária retomada ou imissão na posse do
bem hipotecado ou alienado fiduciariamente, objeto
da execução judicial.

Art. 25. É facultado à empresa administradora
vender o bem, objeto da execução judicial, a outro
consorciado contemplado ou a terceiros, indepen
dentemente de autorização judicial, leilão, hasta pú
blica e avaliação prévia.

§ 1° Em sendo o consorciado devedor-fiduciário
parte vencedora na demanda judicial, ser-Ihe-á asse
gurado, preferencialmente, o ressarcimento das men
salidades pagas, em espécie, atualizadas segundo o
disposto no art. 4°, ou, a juízo da autoridade julgado
ra, o direito a outro bem equivalente ou verossímil, do
mesmo gênero, qualidade e quantidade.

§ 2° A autoridade julgadora, a seu juízo, median
te comprovação das perdas e danos, inclusive os cau
sados pela deterioração do bem, causados em con
seqüência da demanda judicial, determinará o ressar
cimento dos prejuízos financeiros à parte vencedora,
quando a decisão judicial julgar improcedente, no
todo ou em parte, a obrigação que deu lugar à execução.

Art. 26 É vedado à empresa administradora de
consórcios:

CAPíTULO 111
Do Programa de Estímulo

à Modernização e ao Desenvolvimento
do Sistema Único de Consórcios e Sorteios

(PROEM)

Art. 23. Fica instituído o Programa de Estímulo à
Modernização e ao Desenvolvimento do Sistema.
Único de Consórcios e Sorteios (PROEM), com a fi
nalidade de:

I - assegurar o ressarcimento dos recursos fi
nanceiros arrecadados dos consorciados não-con
templados;

11 - maximizar o processo de contemplação an
tecipada;

111 - agilizar a devolução das prestações aos
consorciados desistentes ou excluídos;

IV - pagar os créditos, em espécie, aos consor
ciados que houverem encerrado sua participação no
consórcio; e

V - captar recursos financeiros, no mercado in
terno ou externo, visando proporcionar aporte de ca
pital às empresas-administradoras e, sobretudo, ga
rantir os recursos do público consorciaI.

§ 1° O Programa de Estímulo à Modernização e
ao Desenvolvimento do Sistema Único de Consórcios
e Sorteios (PROEM) será constituído de recursos
provenientes de:

I - Fundo de Provisão de Reserva de Contin
gência, em cada empresa-administradora de consór
cios, com recursos oriundos do custo administrati
vo-operacional, de outras receitas provenientes do
capital social e de multas pecuniárias convertidas à
sociedade administradora, e

11- Fundo de Provisão de Reserva Técnica junto
à respectiva entidade de classe das empresas-admi
nistradoras de consórcios, com recursos financeiros
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111- a venda ou promessa de venda de direitos, oriundos do custo administrativo-operacional repas-
inclusive cotas de propriedade de entidades civis, tais sados pelas empresas-administradoras.
como hospital, motel, clube, hotel, centro de recrea- § 2° As sociedades civis, administradoras de
ção ou alojamento e organização de serviços de qual- consórcios, poderão lastrear as receitas dos créditos
quer natureza com ou sem rateio de despesas de ma- recebíveis dos consorciados-mutuários e as proveni-
nutenção, mediante oferta pública e com pagamento entes do percentual referenciado em custo adminis-
antecipado do preço; trativo-operacional atribuído à empresa autorizada,

IV - a venda ou promessa de venda de terrenos na securitização dos recursos obtidos por meio do
loteados a prestações mediante sorteio; Programa de Estímulo à Modernização e ao Desen-

V - qualquer outra modalidade de captação an- volvimento do Sistema Único de Consórcios e Sortei-
tecipada de poupança popular, mediante promessa os (PROEM).
de contraprestação em bens, direitos ou serviços de § 3° O Fundo de Provisão de Reserva Técnica
qualquer natureza. referenciado no inciso 11 do § 1°, com estatuto próprio,

terá a coordenação e a gerência operacional de um
Conselho Administrativo junto à respectiva entidade
de classe a quem incumbe promover o Programa de
Estímulo à Modernização e ao Desenvolvimento do
Sistema Único de Consórcios e Sorteios (PROEM).
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I - atuar como instituição financeira, conceden
do empréstimos ou adiantamentos a pessoas físicas
ou jurídicas, ou abrindo crédito sob qualquer modali
dade, ressalvadas as exceções expressamente pre
vistas nesta lei;

11 - prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob
qualquer outra forma com prestação de garantia, exceto
quando no exercício exclusivo do seu objetivo social; e

111 - tocar, emprestar, penhorar ou caucionar tí
tulos e valores mobiliários integrantes de suas carteiras.

CAPíTULO V
Do Regime de Administração Extraordinária

Art. 27. A sociedade-administradora de consór
cios poderá ser submetida ao Regime de Administra
ção Extraordinária (RAE), conforme dispuser o órgão
fiscalizador, quando, alternativa ou cumulativamente,
ocorrer:

1- gestão temerária, culposa, dolosa ou fraudu
lenta, de seus administradores, deixando "a desco
berto" as obrigações passivas correspondentes aos
recursos captados dos consorciados e, ainda,
não-utilizados na aquisição dos bens;

11- prejuízos decorrentes da má administração,
que sujeite a riscos anormais os consorciados-credores;

111 - motivos graves que comprometam a situa
ção econômica ou financeira da empresa e dos parti
cipantes dos consórcios; e

IV - práticas reiteradas de operações contrárias
ao prescrito nesta lei e em suas normas jurídicas
complementares.

§ 1° A responsabilidade solidária dos ex-admi
nistradores ou controladores dos consórcios organi
zados, estabelecida no art. 30, inciso 11, aplica-se,
também, quando as sociedades-administradoras es
tiverem em liquidação judicial ou extrajudicial.

§ 2° A indisponibilidade dos bens referidos no
art. 30, inciso I, não impede a alienação, controle, ci
são, transferência, fusão ou incorporação da socieda
de-administradora submetida ao Regime de Adminis
tração Extraordinária (RAE) ou em liquidação extraju
dicial.

§ 3° A incomunicabilidade dos bens e direitos re
ferenciados no art. 43, inciso I, para efeito de liquida
ção judicial ou extrajudicial, execução por quaisquer
credores da sociedade-administradora, por mais pri
vilegiados que possam ser, não prevalecerá sobre os
débitos da empresa perante os consorciados.

Art. 28. É facultado ao órgão regulador do siste
ma de consórcios aceitar a proposta de capitalização
da sociedade civil autorizada passível de ser submeti-

da ao Regime de Administração Extraordinária, medi
ante o aporte de recursos dos sócios, diretores ou ad
ministradores, no sentido de resguardar os interesses
dos consumidores-consorciados e o soerguimento da
empresa administradora.

Art. 29. Instaurado o processo administrativo
contra a sociedade administradora, seus sócios, dire
tores, superintendentes ou administradores e mem
bros de seus conselhos, a autoridade competente po
derá, cautelarmente:

I - determinar o afastamento dos indiciados da
administração dos negócios da empresa administra
dora, enquanto perdurar a apuração de suas respon
sabilidades; e

II - impedir que os indiciados assumam quais
quer cargos de direção ou administração de socieda
des administradoras ou atuem como mandatários ou
prepostos de sócios, diretores, conselheiros, superin
tendentes ou de gerentes.

Art. 30. Os interventores ou administradores es
peciais das empresas de consórcios sob controle e in
tervenção administrativa ou em liquidação extrajudici
al pelo Banco Central do Brasil, deverão ser substituí
dos, quando for o caso, por servidores habilitados
com formação de nível superior, possuidores de co
nhecimentos de assuntos relacionados com opera
ções de consórcios de que trata esta lei.

§ 10 Os interventores-substitutos referenciados
neste artigo, deverão comprovar serem possuidores
de conhecimentos técnicos específicos em, pelo me
nos, uma das áreas de economia, finanças, contabili
dade, ciências jurídicas ou administração.

§ 2° Os administradores especiais poderão ser
auxiliados, se a autoridade competente julgar conve
niente, por dirigentes ou prepostos de sociedades ci
vis, administradoras de consórcios, de comprovada
capacidade técnica e de gestão, e pleno conhecimen
to das normas jurídicas e operações consorciais.

§ 3° Os membros da Comissão Administrativa e
os servidores indicados na forma deste artigo, que fi
carão submetidos ao regime de tempo integral e dedi
cação exclusiva, farão jus à gratificação adicional não
superior a cem por cento da última remuneração glo
bal percebida no cargo ou função, às expensas da so
ciedade civil administradora de consórcios, sob inter
venção ou em Regime de Administração Extraordiná
ria (RAE).

§ 4° Os servidores referenciados neste artigo
responderão civil, penal e administrativamente pelos
atos de gestão que praticarem em desacordo com as
normas desta lei, e serão solidariamente responsá
veis pelos prejuízos que lhes forem imputados, ou



CAPíTULO VI
Das Penalidades

Art. 38. A realização de captação antecipada de
recursos do público consumidor regidas por esta lei,
sem prévia e expressa autorização, sujeita os partici
pantes envolvidos nas referidas operações às seguin
tes sanções;

I - multa de vinte por cento incidentes sobre o
valor dos créditos ou dos bens indicados, ou não, nos
contratos de adesão ou instrumentos contratuais as
semelhados;

11 - multa de dez por cento aos sócios, diretores,
superintendentes, conselheiros, gerentes e prepos
tos com função de gestão, na forma e condições pres
critas no Inciso anterior;

111 - multa de dez por cento incidentes sobre o
valor atualizado do respectivo crédito ou do bem, indi
cado, ou não, no contrato de adesão, aos consumido
res-contratantes;

IV - proibição de participar como sócios, direto
res, superintendentes, conselheiros, gerentes e pre
postos com função de gestão de empresa administra
dora de consórcios e de grupo de consorciados pelo
prazo de dois a cinco anos.

Parágrafo único. A multa referida nos incisos I a
111 deste artigo, a ser atribuído aos integrantes dos
consórcios, não deverá ser inferior a um mil reais para
a sociedade administradora e a quinhentos reais para
cada um dos participantes dos consórcios, atualiza
dos monetariamente.

Art. 39. A sociedade civil administradora de con
sórcios autorizada que descumprir os termos da con
cessão ou normas que disciplinam as operações de
consórcios, fornecer informações inverídicas dos atos
administrativos e atrasar, por mais de trinta dias, a es
crituração dos fatos contábeis, ficará sujeita às se
guintes sanções, desde que compatíveis, separada
ou cumulativamente:
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omissões em que houverem incorrido, segundo o dis- sições das leis n° 9.514, de 20 de novembro de 1997,
posto no art. 37, § 6°, da Constituição Federal. e n° 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Art. 31. A decretação do Regime de Administra- Art. 37. No exercício de seus poderes de fiscali-
ção Extraordinária (RAE) não afetará o curso regular zação, é assegurado o livre acesso de técnicos audi-
das atividades operacionais da sociedade civil, admi- tores, expressamente credenciados, às dependênci-
nistradora de consórcios, nem seu normal funciona- as das empresas administradoras de consórcios.
mento, e E>roduzirá, _de diretoria e demais prepostos Parágrafo único. Os auditores referenciados
com funçao de gestao da empresa. neste artigo poderão exigir a exibição de documentos,

Art. 32. A duração do Regime de Administração extratos bancários, e quaisquer outras informações,
Extraordinária (RAE) será fixado no ato que a decre- considerando-se a negativa de atendimento como
tar, podendo ser prorrogada, por período menor ou embaraço à fiscalização sujeita à medida judicial ca-
igual ao primeiro, com o objetivo exclusivo de proce- bível.
der o saneamento econômico-financeiro da empresa.

Art. 33. A administração dos consórcios organi
zados pela pessoa jurídica cuja concessão tenha sido
cancelada ou esteja sob o Regime de Administração
Extraordinária, poderá, antes ou durante a sua liqui
dação extrajudicial, mediante processo Iicitatório, ser
adjudicada ou transferida à outra sociedade civil ad
ministradora de consórcios, nos termos que forem fi
xados em atos normativos complementares.

Art. 34. Aplicam-se, supletivamente, ao Regime
de Administração Extraordinária (RAE) prevista nesta
lei, e em especial, no tocante às medidas acautela
doras e promotoras da responsabilidade dos ex-ad
ministradores, com as devidas adequações que com
ela não colidirem, as normas processuais descritas
na legislação especial aplicável às instituições finan
ceiras.

Art. 35. A empresa administradora de consórci
os, seus sócios, diretores, superintendentes. conse
lheiros e aqueles que, com ou sem função de gestão,
participarem do capital social da empresa, inclusive
as pessoas físicas ou. jurídicas que detiverem o con
trole direto da empresa sob o Regime de Administra
ção Extraordinária, realizarem operações referidas
nesta lei:

I - terão seus bens tornados indisponíveis e se
rão considerados fiéis depositários, até o limite de
responsabilidade estimada de cada um, para todos
os efeitos legais e constitucionais, das quantias que a
empresa receber dos consorciados, até o cumpri
mento das obrigações assumidas; e

11 - responderão solidariamente pelos recursos
recebidos dos consorciados, antes ou durante a sua
liquidação extrajudicial, no período de duração do
consórcio, e ainda não utilizados na aquisição dos
bens ou não depositados em contas bancárias vincu
ladas e não-solidárias.

Art. 36. Aplicam-se ao Sistema Único de Con
sórcios e de Sorteios previsto nesta lei, com as devi
das adequações que com ela não colidirem, as dispo-
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I - multa de até cem por cento correspondente
ao percentual máximo permitido a título de despesas
administrativo-operacionais recebidas ou não pelo in
frator, incidente sobre o valor dos créditos ou dos
bens, indicados, ou não, nos contratos de adesão ou
instrumentos contratuais assemelhados, vigente no
10 dia do mês de referência;

II - proibição de realizar novas operações en
quanto perdurar a apuração e saneamento das infra
ções cometidas;

111 - suspensão da concessão durante o prazo
de um a três anos;

IV - cassação da autorização;

V - Regime de Administração Extraordinária
(RAE).

Art. 40. Incide nas penalidades previstas no arti
go anterior, a pessoa jurídica que induzir o consorcia
do a erro sobre a natureza e característica do consór
cio da empresa administradora, desvirtuar a unicida
de da metodologia regulamentar, inclusive constituir
grupos de consorciados além dos limites de quotas,
de prazos, de classes de créditos ou de número de
participantes, observadas as sanções financeiras
aplicáveis segundo as quotas que ultrapassarem, os
limites estabelecidos.

Art. 41. As infrações desta lei, de seu regulamento
e dos atos destinados a complementá-Ia, sujeitam os in
fratores a multa de dois mil reais a cinco mil reais.

Art. 42. Os valores referenciados nos arts. 39,
parágrafo único, e 41, serão adequados em números
inteiros de reais, de acordo com o índice global de
atualização monetária do ano civil imediatamente an
terior.

Art. 43. As multas aplicáveis aos participantes
dos consórcios, em virtude da sua inadimplência em
não efetuar o pagamento das contribuições mensais
nos prazos determinados, ficam limitadas a cinco
centésimos por cento ao dia de atraso, incide sobre o
valor das prestações não pagas, atualizadas, mone
tariamente.

Art. 44. Caracteriza-se reincidência a prática de
nova infração de um mesmo dispositivo, ou de dispo
sição idêntica prevista nesta lei, em regulamento ou
em atos complementares, dentro de cinco anos em
que houver sido julgada procedente a primeira deci
são administrativa referente à infração anterior.

Art. 45. A aplicação das penalidades previstas
nos arts. 38, 39 e 40, precedida de prévia representa
ção junto à autoridade competente e conseqüente
instauração de processo administrativo, não exclui os
sócios, diretores, superintendentes, conselheiros, ge-

rentes ou funções assemelhadas e consorciados da
responsabilidade e das sanções de natureza civil e
penal nos termos das respectivas legislações.

Art. 46. O dirigente do órgão regulador do Siste
ma Único de Consórcios e Sorteios, vedada a delega
ção de competência, poderá intervir no processo ins
taurado em virtude das infrações prescritas no art. 41 ,
quando circunstâncias especiais, devidamente justifi
cadas, desaconselhem a aplicação das penalidades
previstas, para reduzir ou relevar as sanções aplica
das, condicionando-as a correção prévia das irregula
ridades que deram origem ao processo, atendendo:

t - a erro ou ignorância escusável do infrator, re
lativamente a matéria de fato ou às características
pessoais ou materiais do caso;

II - a incoerência de simulação, artifício doloso
ou fraude à lei na prática dessas operações;

111 - às medidas que possam causar danos fi
nanceiros a todos os participantes de um mesmo con
sórcio; e

IV - ao cumprimento de decisões administrati
vas pelos seus sócios, diretores, superintendentes,
conselheiros, gerentes ou prepostos com função de
gestão na empresa.

CAPíTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 47. O órgão regulador do Sistema Único de
Consórcios e Sorteios deverá prescrever, mediante
proposta das entidades de classe representantes do
segmento automotivo e das empresas administrado
ras de consórcios, normas que proporcionem a ade
quação do Sistema Único de Consórcios e Sorteios
em programa de renovação da frota de veículos auto
motivos com mais de dez anos de fabricação.

Parágrafo único. As empresas fabricantes-mon
tadoras, concessionárias-revendedoras e administra
dora do consórcio poderão, mediante acordo expres
so, estabelecer um percentual incidente sobre o pre
ço de veículo popular básico ou similar de idêntica na
tureza, a título de bônus, que será concedido ao con
sorciado que adquirir veículo automotivo novo, de
marca correspondente ao veículo retirado de circulação.

Art. 48. Aplica-se o disposto no art. 20, inciso VII,
da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, à aquisição
de unidade imobiliária residencial por meio do Siste
ma Único de Consórcios e Sorteios (SUCS).

§ 1° O órgão regulador do Sistema Único de
Consórcios e Sorteios, obedecidas as normas legais
que regulamentam a matéria referenciada neste arti
go, disciplinará a forma, prazo e condições de retirada
e utilização dos recursos da conta vinculada do con-
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sorciado e incorporada ao Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço (FGTS).

§ 2° É facultado ao consorciado utilizar os recur
sos de sua conta vinculada e incorporada ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), como lan
ce ou pagamento de contribuições mensais, quando
contemplado, com o fim de adquirir unidade imobiliá
ria para sua moradia própria.

Art. 49. O órgão regulador do Sistema Único de
Consórcios e Sorteios convocará os representantes
das entidades de classe dos fabricantes-montadoras
e das revendedoras-concessionárias de veículos au
tomotivos, das empresas administradoras de consór
cios, de órgãos governamentais da área econômica e
de defesa do consumidor para deliberarem sobre pro
postas de modificações no Sistema Único de Consór
cios e Sorteios.

Art. 50. O processo e o julgamento das infrações
a esta lei serão regidos pelas normas do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo-fiscal de determinação e exi
gência dos créditos tributários da União.

CAPíTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 51. O órgão regulador do Sistema Único de
Consórcios e Sorteios implantará o Cadastro Nacio
nal de Consorciados (CNC) e instituirá plano contábil,
modelos de contrato de adesão, de alienação fiduciá
ria e de balanço anual padronizados e compatíveis
com a natureza específica do sistema de consórcios.

Art. 52. É facultado aos titulares, ou seus legíti
mos representantes, por meio de recurso específico e
justificativas comprovadas, objetivando resguardar os
interesses dos consumidores-consorciados e o soer
guimento da sociedade administradora de consórcios
sob intervenção administrativa, ou em liquidação ex
trajudicial, propor, mediante o aporte de recursos fi
nanceiros, a capitalização da sociedade administra
dora, atendido ao disposto nesta lei.

Art. 53. O Poder Executivo regulamentará esta
lei, no prazo de noventa dias a contar da sua publica
ção.

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, sendo facultada a sua aplicação pelas
empresas-administradoras autorizadas quanto aos
consórcios legalmente constituídos até esta data.

Art. 55. Revogam-se os dispositivos legais relati
vos as operações de consórcios constantes da lei n°
5.768, de 20 de dezembro de 1971, o art. 33 e seu pa
rágrafo único da lei n° 8.177, de 10 de março de 1991.

Justificação

Urge para o País implantar-se uma estratégia
instrumental de modernidade sócio-político-econômi
ca onde predomine a preocupação com o crescimen
to estável da economia e consolidação do Plano Real,
construindo-se um modelo econômico gerador de ri
quezas voltado para as imensas potencialidades des
ta Nação, sem percalços para os consumidores, para
as sociedades-administradoras e empresas fornece
doras de bens.

O reconhecimento da extraordinária relevância
do sistema de consórcios como fator de desenvolvi
mento da indústria automobilística e, conseqüente
mente, mercantis, responsáveis que são por 2,5 mi
lhões de empregos, diretos e indiretos - em cerca de
28 atividades vinculadas, das quais são dependentes
17 milhões de pessoas -, e por 11 % do PIS industrial.

O esforço do parque industrial brasileiro em bus
ca da modernidade, tendo como resultado o formidá
vel avanço da indústria automobilística e perspectivas
alvissareiras de renovação, nos próximos cinco anos,
com previsão de novos lançamentos a cada seis me
ses, alcançando, no limiar do próximo século, a pro
dução de 3 milhões de veículos automotores, com in
vestimentos da ordem de 20 bilhões de dólares tendo
como co-partícipe o sistema de consórcios.

O sistema de consórcios é um instrumento redu
tor do excesso de consumo, pelos seus mecanismos
de endividamento, a longo prazo, de um potencial de
10 milhões de consumidores-consorciados, e a ne
cessidade de frenamento do grande volume de recur
sos retirados, mensalmente, da caderneta de pou
pança, desviando-os para aquisição, à vista, de veí
culos automotivos e eletroeletrônicos.

Esse sistema consiste em um valioso instru
mento de estimulo à livre iniciativa e à atividade pro
dutiva, desejo maior do meio empresarial, político e,
sobretudo, governamental; ser, igualmente, um recur
sos empregado para obstaculizar, em determinado
momento, uma explosão inflacionária quando, freiado
pelos compromissos assumidos por meio desse sis
tema, os detentores de poupança financeira poderi
am migrar para a aquisição de ativos reais, de moeda
estrangeira e para o consumo desproporcional de
bens não-duráveis.

Necessário, ainda, estabelecer uma eficaz com
petitividade entre os agentes econômicos desse ramo
de atividades, com características de alta profissiona
lização, ecletismo ou versatilidade tão necessários à
agilização mercadológica de unia empresa num merca
do cada vez mais aberto, razão da introdução no Siste-
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ma Único de Consórcios e Sorteios da utilização do Fun- te realizadas no máximo até a metade da estabeleci-
do de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na aquisi- da para as sociedades civis.
ção de unidades imobiliárias e da implantação do plano O reconhecimento da vulnerabilidade dos con-
de renovação da frota de veículos automotivos. sorciados, em conseqüência de métodos até então

A falta de regulamentação dos arts. 12, 14 e 16 desleais, injustos e abusivos, em contrário do que dis-
da Lei n° 5.768, de 20 de dezembro de 1971, alterada põe a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990-Códi-
pela Lei na 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e a sua go de Defesa do Consumidor, regulamenta pelo De-
integral discrepância com os arts. 68, inciso 11, e 70 do creto na 861, de 9 de julho de 1993, revogado pelo De-
Decreto na 70.951, de 9 de agosto de 1972, ficando o creto n° 2.181, de 20 de março de 1997, que institui o
sistema de consórcios, durante quase três décadas, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC.
desprovido de uma norma jurídica apenável. A busca de maior solidariedade que deve haver

Os reclamos da população envolvida no sistema nas relações econômi~as entre, a~ partes .contrat~n-

de consórcios - consumidores, empresários e autori- tes - empre~as, autondades publicas e ~1I.entes Vln-

dades públicas - demonstrando o descontentamento culados p.or Intere~ses comu~s, a? contr~~lo das de-
generalizado diante das crises existenciais e da tur- zen~s de Interrupç?es excep~lonals da atividade con-
bulência nas suas relações jurídicas econômicas e sorclal que modificavam clausulas regulamentares
sociais ' celebradas ao tempo da superveniência dos fatos,

. . . com danos socioeconômico irreversíveis às empre-
. A.,s n?vas formas .d: leslvldade, a começar pela sas-administradoras, constituídas sob o império da

dlvergencla entre a Lei n 5.768, de 20 de dezembro lei, e aos consumidores-consorciados.
de 1971" q~e estabelec~u. n..?rmas para ~s op~raçõe~ A necessidade de perfeita adequação aos prin-
de con~orcl?~ ~ara aqulslçao de bens, inclUSive Unl- cí ios constitucionais e legais de defesa do consumi-
dades Imoblllanas, de qualquer natureza e o Decreto p .. . _ .
° 70 951 d 9 d t d 1972 t" dor, como uma maneira de repnmlr a formaçao de olt-

n . _ ,e ~ a~os o e. ' ~ue r~~,n.nglu a gopólios, cartéis e outras formas de concentração de
formaçao d~ c~ns?rclo~ de u.n~dades Imoblllanas so- poder econômico ou mercantil, e ao aumento arbitrá-
mente para rmovels reSidenCiais. rio dos lucros contrariando assim a lei de oferta e

A incongruência existente entre a Lei n° 5.768, procura e, con~eqüentement~, os int~resses nacionais.
de 20 de dezembro de 1971, que instituiu a organiza- Vale a pena, ainda, dimensionar o nível de efi-
ção de consórcios de bens, de qualquer natureza, o ciência empresarial por meio de um sistema integra-
Decreto n° 70.951, de 9 de agosto de 1972, que os do e informatizado de armazenamento de dados es-
configurou como sendo "bens móveis duráveis", e a tatísticos para assegurar uma política de racionaliza-
~utori~ade pública qu~, a~pliando o cc:nceito de ção tecnológica como meta fundamental para agilizar
bens , concedeu autonzaçao para formaçao de con- o fluxo de todas as informações disponíveis.

sórcios de ~a~sagens aére~s, "ipific~nd.o-as como Por outro lado, imperativo se torna a incorpora-
se~do. c?nsorclos de ~ens moveis duravels, segundo ção de todos os mecanismos de modernização, subs-
o diSCiplinado no refendo decreto-regulamentar. tituindo as deficiências tradicionais pelos conceitos

A discrepância entre a Lei n° 5.768, de 20 de de- técnicos e transparentes de gestão, liberando os ad-
zembro de 1971, que exigiu a fixação de prazos, de ministradores para se dedicarem à prospecção de no-
número de participantes, de percentagem máxima a vos negócios em face da profundidade das alterações
título de despesas de administração, e as normas vi- que o sistema irá provocar na vida das empresas.
gentes que liberou as referidas taxas de administra- Da mesma forma, deve-se avaliar a metodologia
ção, o número de participantes, os prazos de duração do atual sistema de consórcios que é, em parte, desu-
dos consórcios, e, a propalada desregulamentação mana para o consorciado que recebe o bem antecipa-
que se pretende implantar no sistema. damente, por meio de sorteio ou lance, sabendo-se

A necessidade de ser sancionada a conduta an- que tem contra si além da obrigação de pagar não se-
tijurídica ou delitiva dos envolvidos no sistema contra gundo a variação inflacionária, mas de acordo com as
disposições tutelares da economia popular, corno a majorações incidentes sobre o valor do novo objeto
que desvirtuou o principio constante do art. 42, § 1o, lançado no mercado.
do Decreto n° 70.951, de 9 de agosto de 1972, que O pagamento das contribuições mensais inci-
estabeleceu o percentual a ser cobrado pelas empre- dente sobre o objeto adquirido, freqüentemente alte-
sas mercantis a título de taxa de administração cor- rado em razão do lançamento de novos modelos, no-
respondente às despesas efetiva e comprovadamen- vas versões ou categorias, durante o prazo do con-
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sórcio, faz surgir uma insatisfação generalizada em
face do desconforto causado pela visível desatualiza
ção e desvalorização do bem originário ocorrida nes
se período, agravada com a defasagem quase sem
pre ocorrida na renda mensal do consorciado con
templado.

Considerando, finalmente, ser primordial para o
poder público, a normalidade do mercado, sem a ne
cessidade de redução da carga tributária dos bens
adquiridos por meio desse segmento, de modo a não
haver escassez de produtos ou excesso de demanda,
causa maior da inflação, sem ágio ou deságio, causa
da desarmonia, do descrédito e dos conflitos havidos
entre os quatro blocos envolvidos nesse segmento,
submeto à apreciação dos meus nobres pares o pre
sente projeto de lei que institui o Sistema Único de
Consórcios e Sorteios.

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2001 . - De
putado Márcio Fortes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho;

11 - desapropriação;
111- requisições civis e militares, em caso de imi

nente perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações

e radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e

garantias dos metais;
VII- política de crédito, câmbio, seguros e trans

ferência de valores;

VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, flu-

vial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e

metalurgia;
XIII- nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e

expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de em

prego e condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério PÚ

blico e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios, bem como organização administrativa
destes;

XVIII- sistema estatístico, sistema cartográfico
e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia
da poupança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos,

material bélico, garantias, convocação e mobilização
das polícias militares e corpos de bombeiros mil~ares;

XX 11- competência da polícia federal e das polícias
rodoviária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social,
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI- atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contrata-

ção, em todas as modalidades, para as administra
ções públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obede
cido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos ter
mos do art. 173, § 1°, 111;

• Inciso XXVII com redação dada pela Emenda Constituci
onal n° 19, de 4-6-1998.

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial.
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá auto

rizar os Estados a legislar sobre questões específicas
das matérias relacionadas neste artigo.

TíTULO 111
Da Organização do Estado
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CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

• Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constituci
onal n° 19, de 4-6-1998.

I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi
tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangei
ros, na forma da lei;

• Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

11 - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a na
tureza e a complexidade do cargo ou emprego, na for
ma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea
ção e exoneração;

• Inciso li com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

111 - O prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;

IV - durante o prazo improrrogável prevista no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas o de provas e títulos será convoca
do com prioridade sobre novos concursados para as
sumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusi
vamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e per
centuais mínimos previstos em lei, destinam-se ape
nas às atribuições de direção, chefia e assessora
mento;

• Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

VI - é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII- o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei especifica;

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

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

X - a remuneração dos servidores públicos e o
subsidio de que trata o § 4° do art.39 somente pode
rão ser fixados ou alterados por lei especifica, obser
vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;

• Inciso X com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da adminis
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:

• Inciso XI com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Le
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser supe
riores aos pagos pelo Poder Executivo;

Xtll- é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratória; para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;

Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 19, de 4-6-1998.

XIV - OS acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumu
lados para fins de concessão de acréscimos ulterio
res;

• Inciso XIV com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n° 19, de 4-6-1998.

XV - subsidio e os vencimentos dos ocupantes
de cargos e empregos públicos são irredutíveis, res
salvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e
nos arts. 39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°,1;

• Inciso XV com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibili
dade de horários, observado em qualquer caso o dis
posto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técni

co ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico:
• Inciso XVII com redação dada pela Emenda ConstitLJcio

nal n° 19, de 4-6-1998.
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XVII - a proibição de acumular estende-se a 11 - O acesso dos usuários a registros adminis-
empregos e funções e abrange autarquias, funda- trativos e a informações sobre atos de Governo, ob-
ções, empresas públicas, sociedades de economia servado o disposto no art.5, X e XXXIII:
mista, suas subsidiar as, e sociedades controladas, 'Inciso /11 acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de

direta e indiretamente, pelo poder público; 4-6-1998.. . . _
, Inciso XVII com redação dada pela Emenda Constitucio- 111- a disCiplina da representaçao contra o exer-

nal na 19, de 4-6-1998. cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun-
XVIII- a administração fazendária e seus servi- ção na administração pública.

dores fiscais terão, dentro de suas áreas de compe- 'Inciso /11 acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de

tência e jurisdição, precedência sobre os demais se- 4-6-1998. ° .. ....
tores administrativos na forma da lei' § 4 Os atos de Improbidade administrativa Im-

, . ,.' , . portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
XIX - ~omente ~or lei es~ecl.tlc~ ~odera sercna- da função pública a indisponibilidade dos bens e

da autarqUia e autonzada a Instltulçao de empresa .', . -
'bl' d . d d d .. t d f d o ressarcimento ao erano, na forma e gradaçaopu lca, e socle a e e economia mls a e e un a- . I . " d - I
- b d à I . I t t 'It' previstas em el, sem preJulzo a açao pena ca-ça0, ca en o el comp emen ar, nes e u Imo caso, b' I

d f" á d t - Ive .e Inlr as reas e sua a uaçao; O'" _

• Inciso XIX com redação dada pela Emenda Constitucio- § 5 A lei estabelecera os prazos de prescnçao
nal na 19, de 4-6-1998. para ilícitos praticados por qualquer agente servidor

XX - depende de autorização legislativa, em ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades as respectivas ações de ressarcimento.
mencionadas no inciso anterior, assim como a partici- § 6° As pessoas jurídicas de direito público e
pação de qualquer delas em empresa privada: as de direito privado prestadoras de serviços públi-

XXI - ressalvados os casos especificados na le- cos responderão pelos danos que seus agentes,
gislação, as obras, serviços, compras e alienações nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
serão contratados mediante processo de licitação pú- o direito de regresso contra o responsável nos ca-
blica que assegure igualdade de condições a todos os sos de dolo ou culpa.
con~orrentes, com cláusulas. que estabel~~am obr~- § ]O A lei disporá sobre os requisitos e as res-
gaçoes de pagamento. mantidas a~ condlçoes efetl- trições ao ocupante de cargo ou emprego da admi-
vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente nistração direta e indireta que possibilite o acesso a
perm~tir~ a~ e.xigências. d~ qualifi~ação Técn.ica e informações privilegiadas.
economlca Indispensáveis a garantia do cumpnmen- , § 70 acrescido pela Emenda Constitucional na 19,

to das obrigações. 4-6-1998.

§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, § ao A autonomia gerencial, orçamentária e fi-
serviços e campanhas dos órgãos públicas deverá ter nanceira dos órgãos e entidades da administração
caráter educativo, informativo ou de orientação social, direta e indireta poderá ser ampliada mediante con-
dela não podendo constar nomes, símbolos ou ima- trato, a ser firmado entre seus administradores e o
gens que caracterizem promoção pessoal de autori- poder público, que tenha por objeto a fiação de me-
dades ou servidores públicos. tas de desempenho para o órgão ou entidade, ca-

§ 2° A não-observância do disposto nos incisos bendo à lei dispor sobre:
11 e 111 implicará a nulidade do ato e a punição da auto- § 8

0
acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de

ridade responsável, nos termos da lei. 4-6-1998.
I - o prazo de duração do contrato;

§ 3° A lei disciplinará as formas de participação • Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de
do usuário na administração pública direta e indireta, 4-6-1998.

regulando especialmente: 11 - os controles e critérios de avaliação de de-
• § 3 0 com redação dada pela Emenda Constitucional na sempenho, direitos, obrigações e Responsabilidade

19, de 4-6-1998. dos dirigentes;
I - as reclamações relativas à prestação dos • Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de

serviços públicos em geral, asseguradas a manuten- 4-6-1998.

ção de serviços de atendimento ao usuário e a avalia- 111 - a remuneração do pessoal.
ção periódica, externa e interna, da qualidade dos 'Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de
serviços: 4-6-1998.

'Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de § 9° O disposto no inciso XI aplica-se às empre-
4-6-1998. sas públicas e às sociedades de economia mista, e



DECRETo-LEI ND911, DE 1 DE OUTUBRO DE 1969

Altera a redação do art. 66, da Lei n°
4.728, de 14 de julho de 1965, estabelece
normas de processo sobre alienação fi
duciária e dá outras providências.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere o art. 1° do Ato Institucional n° 12, de 31
de agosto de 1969, combinado com o § 1° do art. 2°
do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968,

Decretam:
Art. 1° O art. 66 da Lei n° 4.728, de 14 de julho

de 1965, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 66. A alienação fiduciária em ga
rantia transfere ao credor o domínio resolú
vel e a posse indireta da coisa móvel aliena
da, independentemente da tradição efetiva
do bem, tornando-se o alienante ou devedor
em possuído direto e depositário com todas
as responsabilidades e encargos que lhe in
cumbem de acordo com a lei civil e penal.

§ 1° A alienação fiduciária somente se
prova por escrito e seu instrumento, público
ou particular, qualquer que seja o seu valor,
será obrigatoriamente arquivado, por cópia
ou microfilme, no Registro de Títulos e Do
cumentos do domicílio do credor, sob pena
de não valer contra terceiros, e conterá,
além de outros dados, os seguintes:

a) o total da dívida ou sua estimativa;
b) o local e a data do pagamento;
c) a taxa de juros, os comissões cuja

cobrança for permitida e, eventualmente, a
cláusula penal e a estipulação de correção
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suas subsidiárias, que receberem recursos da União, monetária, com indicação dos índices apli-
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios cáveis;
p~ra pagamento de despesas de pessoal ou de cus- d) a descrição do bem objeto da alie-
telo em geral. nação fiduciária e os elementos indispensá-

* § 9° acrescido peja Emenda Constitucional nO 19, de veis à sua identificação.
4-6-1998.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro- § 2° Se, na data do instrumento de alienação
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou fiduciária, o devedor e ainda não for proprietário da
dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, em- coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta
prego ou função pública, ressalvados os cargos acu- se transferirá ao credor no momento da aquisição
muláveis na forma desta Constituição, os cargos eleti- da propriedade pelo devedor, independentemente
vos e os cargos em comissão declarados em lei de Ii- de qualquer formalidade posterior.
vre nomeação e exoneração. § 3° Se a coisa alienada em garantia não se

* § la acresódo pela Emenda Constitucional n° identifica por números, marcas e sinais indicados no
20, de 15-12-1998. instrumento de alienação fiduciária, cabe ao proprie-
........................................................... tário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da
............... identidade dos bens do seu domínio que se encon

tram em poder do devedor.
§ 4° No caso de inadimplemento da obrigação

garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coi
sa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento
do seu crédito e das despesas decorrentes da co
brança, entregando ao devedor o saldo porventura
apurado, se houver.

§ 5° Se o preço da venda da coisa não bastar
para pagar o crédito do proprietário fiduciário e des
pesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor con
tinuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo deve
dor apurado.

§ 6° É nula a cláusula que autoriza o proprietário
fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se
a dívida não for paga no seu vencimento.

§ ]O Aplica-se à alienação fiduciária em garantia
o disposto nos arts. 758, 762, 763 e 802 do Código Ci
vil, no que couber.

§ 8° O devedor que alienar, ou der em garantia a
terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em
garantia, ficará sujeito à pena revista no art. 171, § 2°,
inciso I, do Código Penal.

§ 9° Não se aplica à alienação fiduciária o dis
posto no art. 1.279 do Código Civil.

§ 10. A alienação fiduciária em garantia do veí
culo automotor, deverá, para fins probatórios, constar
do certificado de Registro, a que se refere o art. 52 do
Código Nacional de Trânsito."

Art. 2° No caso de inadimplemento ou mora nas
obrigações contratuais garantidas mediante aliena
ção fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor po
derá vender a coisa a terceiros independentemente
de leilão hasta pública, avaliação prévia ou qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposi
ção expressa em contrário prevista no contrato, de-



TíTULO X
Dos Recursos

Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

CAPíTULO V
Dos Embargos de Declaração

Art. 537. O juiz julgará os embargos em cinco
dias; nos tribunais, o relator apresentará os embargos
em mesa na sessão subseqüente, proferindo voto.

• Artigo com redação dada pela Lei n° 8.950, de
13-12-1994.
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vendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
crédito e das despesas decorrentes e entregar ao de
vedor o saldo apurado, se houver.

§ 1° O crédito a que se refere o presente artigo
abrange o principal, juros e comissões, além das ta
xas, cláusula penal e correção monetária, quando ex
pressamente convencionado pelas partes.

§ 2° A mora decorrerá do simples vencimento do
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada expedida por intermédio de Cartório
de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a
critério do credor.

§ 3° A mora e o inadimplemento de obrigações
contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a
ocorrência legal ou convencional de algum dos casos
de antecipação de vencimento da divida facultarão ao
credor considerar, de pleno direito vencidas todas as
obrigações contratuais, independentemente de aviso
ou notificação judicial ou extrajudicial.

lEI N° 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1916
CÓDIGO CIVil
Parte Especial

LIVRO 11
Do Processo de Execução

TíTULO I
Da Execução em Geral

LIVRO II
Do Direito das Coisas

CAPíTULO 111
Dos Requisitos Necessários

para Realizar Qualquer Execução

TíTULO 111
Dos Direitos Reais sobre Coisas Alheias

SEÇÃO 11
Do Título Executivo

CAPíTULO IX
Da Hipoteca

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 826. A execução do imóvel hipotecado
far-se-á por ação executiva.

Não será válida a venda judicial de imóveis gra
vados por hipotecas devidamente escritas, sem que
tenham sido notificados judicialmente os respectivos
credores hipotecários que não forem de qualquer
modo partes na execução.

Art. 585. São Utulos executivos extrajudiciais:
• Artigo, caput com redação dada pela Lei nO 5.925 de

1°-10-1973.

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a dupli
cata, a debênture e o cheque;

• Inciso I com redação dada pela Lei n° 8.953, de
13-12-1994.

" -a escritura pública ou outro documento públi
co assinado pelo devedor; o documento particular as
sinado pelo devedor e por duas testemunhas; o ins
trumento de transação referendado pelo Ministério
Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados
dos transatores;

• Inciso 11 com redação dada pela Lei nO 8.953, de
13-12-1994 (DOU de 14-12-1994, em vigor 60 dias após a publi
cação).



SEÇÃO 11
Das Entidades

Dispõe sobre a Arbitragem.

lEI N° 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996

Art. 2° Poderão operar no SFI as caixas econô
micas, os bancos comerciais, os bancos de investi
mento, os bancos com carteira de crédito imobiliário,
as sociedades de crédito imobiliário, as associações
de poupança e empréstimo, as companhias hipotecá
rias e, a critério do Conselho Monetário Nacional 
CMN, outras entidades.

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° As pessoas capazes de contratar pode
rão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relati
vos a direitos patrimoniais disponíveis.

Art. 2° A arbitragem poderá ser de direito ou de
eqüidade, a critério das partes.

§ 1° Poderão as partes escolher, livremente,
as regras de direito que serão aplicada na arbitra
gem, desde que não haja violação aos bons costu
mes e à ordem pública.

§ 2° Poderão, também, as partes convencionar
que a arbitragem se realize com base nos princípios
gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras
internacionais de comércio.
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III-oscontratosde hipoteca, depenhordeanticre- imobiliário em geral, segundo condições compatíveis
se e de caução, bem como de seguro de vida e de aci- com as da formação dos fundos respectivos.
dentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade

• Inciso 111 com redação dada pela Lei 5.925 de
1°-10-1973.

IV - O crédito decorrente de foro, laudêmio, alu
guei ou renda de imóvel, bem como encargo de con
domínio desde que comprovado por contrato escrito;

• Inciso IV com redação dada pela Lei n° 5.925, de
1°-10-1973.

V - O crédito de serventuário de justiça, de peri
to, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas,
emolumentos ou honorários forem aprovados por de
cisão judicial;

• Inciso V com redação dada pela Lei nO 5.925, de
1°-10-1973.

VI - a certidão de divida ativa da Fazenda Pública
da União, Estado, Distrito Federal, Território e Município,
correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

• Inciso VI com redação dada pela Lei nO 5.925 de
1°-10-1973.

VII- todos os demais títulos, a que, por disposi
ção expressa, a lei atribuir força executiva.

• Inciso VII com redação dada pela Lei n° 5.925, de
1°-10-1973.

§ 1° A propositura de qualquer ação relativa ao
débito constante do título executivo não inibe o credor
de promover-lhe a execução.

• § 1° com redação dada pela Lei n° 8.953, de 13-12-1994
(DOU de 14-12-1994, em vigor 60 dias após publicação).

§ 2° Não dependem de homologação pelo Su
premo Tribunal Federal, para serem executados, os tí
tulos executivos extrajudiciais, oriundos de País es
trangeiro. O título, para ter eficácia executiva, há de
satisfazer aos requisitos de formação exigidos pela lei
do lugar de sua celebração e indicar o Brasil corno o
lugar de cumprimento da obrigação.

• § 2° com redação determinada pela Lei n° 5.925, de 1°
de outubro de 1973.

LEI N° 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997

Dispõe sobre o Sistema de Finan
ciamento Imobiliário, institui a alienação
fiduciária de coisa imóvel e dá outras
providências.

CAPíTULO I
Do Sistema de Financiamento Imobiliário

SEÇÃO I
Da Finalidade

Art. 1° O Sistema de Financiamento Imobiliário
- SFI - tem por finalidade promover o financiamento

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e dá outras provi
dências.

Art. 20 A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa
ções:

1- despedida sem justa causa, inclusive a indi
reta de culpa recíproca e de força maior comprovada
com o depósito dos valores de que trata o art. 18.

• Inciso I com redação dada pela Lei nO 9.491, de
9-9-1997.
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11 - extinção total da empresa, fechamento de IX - extinção normal do contrato a termo, inclu-
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agên- sive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei
cias, supressão de pane de suas atividades ou ainda n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
falecimento do empregador individual sempre que X - suspensão total do trabalho avulso por pe-
qualquer dessas ocorrências implique rescisão de ríodo igualou superior a 90 (noventa) dias, comprova-
contrato de trabalho, comprovada por declaração da por declaração do sindicato representativo da ca-
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por tegoria profissional.
decisão judicial transitada em julgado; XI _ quando o trabalhador ou qualquer de seus

111 - aposentadoria concedida pela Previdência dependentes for acometido de neoplasia maligna.
Social; 'Inciso XI acrescido pela Lei na 8.922, de 25-7-1994.

IV - falecimento do trabalhador sendo o saldo XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de
pago a seus dependentes, para ess~ fim habilitados Privatização, regidos pela Lei n° 6.385, de 7 de de-
perante a Previdência Social, segundo o critério ado- zembro de 1976, permitida a utilização máxima de
tado para a concessões de pensões por morte. Na fal- 50% (cinqüenta por cento) do saldo existente e dispo-
ta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo nível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia
da conta vinculada os seus sucessores previstos na do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.
lei civil, indicados en alvará judicial, expedido a reque- 'In~so XII acrescido pela_Lei na 9.4~1. de ::-9-1997..

rimento do interessado independente de inventário § 1 A regulamentaçao das sltuaçoes previstas
ou arrolamento' ' nos incisos I e 11 assegurará que a retirada a que faz

V - paga~ento de parte das prestações decor- jus o trabalha~or corresponda aos d~pósitos .ef~tu~-
rentes de financiamento habitacional concedido no dos .n~ conta vinculada durante o peno~o de vl.gencla
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação _ SFH do ul~lmo_contrato .d~ trabalh?, acrescida de Juros e
desde que: ' atuahzaçao monetana, dedUZidos os saques.

) t · . t ., d 3 (t • ) § 2° O Conselho Curador disciplinará o dispostoa o mu uano con e com o mmlmo e res ... . .
d t b Ih b . d FGTS no mClso V, visando a beneficiar os trabalhadores de

anos e ra a o so o regdl':flfe 0t ' na mesma baixa renda e a preservar o equilíbrio financeiro do
empresa ou em empresas I eren es; FGTS.

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, § 30 O direito de adquirir moradia com recursos
durante o prazo de 12 (doze) meses; do FGTS, pelo trabalhador só poderá ser exercido

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80% para um único imóvel.
(oitenta por cento) do montante da prestação. § 40 O imóvel objeto de utilização do FGTS so-

VI- liquidação ou amortização extraordinária do mente poderá ser objeto de outra transação com re-
saldo devedor de financiamento imobiliário, observa- cursos do Fundo, na forma que vier a ser regulamen-
das as condições estabelecidas pelo Conselho Cura- tada pelo Conselho Curador.
d?r, den~re e.las a de que o fi~a.nciam~~to s~j~ conce- § 50 O pagamento da retirada após o período
dld? no amblto do SFH e h~Ja Inter:tlclo mmlmo de 2 previsto em regulamento, implicará atualização mo-
(dOIS) anos para cada movlmentaçao; netária dos valores devidos.

. YI~ - pagame~to t?ta.1 ou parcial do preço ~a § 6° Os recursos aplicados em cotas de fundos
aqulslça? ~e moradia propna, observadas as segUln- Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão
tes condlçoes: destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Pro-
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na grama Nacional de Desestatização, de que trata a Lei
mesma empresa ou empresas diferentes; n° 9.491, de 1997, e de programas estaduais de de-

b) seja a operação financiável nas condições vi- sestatização desde que, em ambos os casos, tais
gentes para o SFH. destinações sejam aprovadas pelo CND.

VIII _ quando o trabalhador permanecer três '§ 6: com redação dada pela L~i n° 9.~35, de 15-5-1998.

anos ininterruptos, a partir de 1° de junho de 1990, ~ 7 Ressalvadas as ah~naçoes de.corr~~~e~
fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste das hipóteses de que tr~ta o § 8 , o~ valore Imo~lhan-
caso, ser efetuado á partir do mês de aniversário do ?s a que se refere o paragrafo antenor só. poderao ser
titular da conta' Integralmente vendidos, pelos respectivos fundos,

, Inciso VIIi com redação dada pela Lei nO 8.678, de seis meses após a sua aquisição, podendo ser aliena-
13-7-1993. da em prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez
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por cento) do valor adquirido, autorizada a livre apli
cação do produto dessa alienação, nos termos da Lei
n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

• § 70 com redação dada pela Lei na 9.635, de 15-5-1998.

§ 8° As aplicações em Fundos Mútuos de Priva
tização são nominativas, impenhoráveis, e, salvo as
hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste
artigo e o disposto na Lei n° 7.670, de 8 de setembro
de 1988, indisponíveis por seus titulares.

• § 8 0 acrescido pela Lei na 9.491, de 9-9-1997.
• Vide art. 6 0 do Decreto na 2. 430, de 17-12-1997.

§ 9° Decorrido o prazo mínimo de doze meses,
contados da efetiva transferência as quotas para os
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão
optar pelo retomo para sua conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.

• § 9 0 acrescido pela Lei na 9.491, de 9-9-1997.

§ 10. A cada período de seis meses, os titulares
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização
poderão transferidas para outro fundo de mesma
natureza.

• § 10 acrescido pela Lei na 9.491, de 9-9-1997.

§ 11. O montante das aplicações de que trata o §
6° deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.

• § 11 acrescido pela Lei na 9.491, de 9-9-1997.

§ 12. Desde que preservada a participação indi
viduai dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quotas
de Fundos Mútuos de Privatização.

• § 12 acrescido pela Lei na 9.491, de 9-9-1997.

§ 13. A garantia a que alude o § 4° do art. 13 des
ta Lei não compreende as aplicações a que se refere
o inciso XII deste artigo.

• § 13 acrescido pela Lei na 9.491, de 9-9-1997.

§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusiva
mente sobre os ganhos dos Fundos Mútuos de Priva
tização que excederem a remuneração das contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, no mesmo período.

• § 14 acrescido pala Lei na 9.491, de 9-9-1997.

§ 15. Os recursos automaticamente transferidos
da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão
a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os
parágrafos 1° e 2° do art. 18 desta lei.

*§ 15acrescido pela Lei n09.491, de 9-9-1997.
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere

o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros
meses da sua constituição, parcela equivalente a 5%
(cinco por cento) das quotas adquiridas, para atendi
mento de seus desembolsos, autorizada a livre apli-

cação do produto dessa venda., nos termos da Lei n°
6.385, de 7 de dezembro de 1976."

* § 16 com redação dada pela Lei n° 9.635, de
15-5-1998.

• Vide Medida Provisória nO 2.197-42, de 27 de
julho de 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.197-42, DE 27 DE JULHO DE 2001

Dispõe Sobre a Adoção de Medidas
Relacionadas com o Sistema Financeiro
da Habitação - SFH, altera as Leis nOs
4.380, de 21 de agosto de 1964,8.036, de
11 de maio de 1990, e 8.692, de 28 de
julho de 1993, e da 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° Será admitida, no âmbito do Sistema Fi
nanceiro da Habitação - SFH, a celebração de con
tratos de financiamento com planos de reajustamento
do encargo mensal diferentes daqueles previstos na
Lei n° 8.692, de 28 de julho de 1993.

Parágrafo único. Nas operações de financia
mento habitacional realizadas com recursos do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, o
Conselho Curador do FGTS poderá definir os planos
de reajustamento do encargo mensal a serem nelas
aplicados.

Art. 2° Os agentes financeiros do SFH poderão
contratar financiamentos onde a cobertura securitária
dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação, desde que a
operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a
cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez
permanente.

Art. 3° O art. 25 da Lei n° 8.692, de 1993, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âm
bito do Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efeti
va de juros será de, no máximo, doze por cento ao
ano." (NR)

Art. 4° O inciso 111 do art. 18 da Lei n° 4.380, de
21 de agosto de 1964, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"111 - estabelecer as condições gerais a que de
verão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro
da Habitação quanto a garantias, juros, prazos, limi
tes de risco e valores máximos de financiamento e de



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

DECRETO N° 70.235,
DE 6 DE MARÇO DE 1972

Dispõe sobre o Processo Adminis
trativo Fiscal e dá Outras Providências.

DISPOSiÇÃO PRELIMINAR

Art. 10 Este decreto rege o processo administra
tivo de determinação e exigência dos créditos tributá
rios da União e o de consulta sobre a aplicação da le
gislação tributária federal.

CAPíTULO I
Do Processo Fiscal

SEÇÃO I
Dos Atos e Termos Processuais

Art. 20 Os atos e termos processuais, quando a
lei não prescrever forma determinada,conterão so
mente o indispensável à sua finalidade, sem espaço
em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas
não ressalvadas.

"Art. 29-A. Quaisquer créditos relativos
à correção dos saldos das contas vincula
das do FGTS serão liquidados mediante
lançamento pelo agente operador na res
pectiva conta do trabalhador." (NR)

"Art. 29-B. Não será cabível medida li
minar em mandado de segurança, no proce
dimento cautelar ou em quaisquer outras
ações de natureza cautelar ou preventiva
nem a tutela antecipada prevista nos arts.
273 e 461 do Código de Processo Civil
que impliquem saque ou movimentação
da conta vinculada do trabalhador no
FGTS." (NR)

Art. 6° Ficam convalidados os atos praticados
com base da Medida Provisória n° 2.197-41, de 28
de junho de 2001.

Art. 7° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 80 Ficam revogados o § 10 do art. 9° e o art.
14 da lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964, e o art.
23 da lei n° 8.692, de 28 de julho de 1993.

Brasília, 27 de julho de 2001; 1800 da Indepen
dência e 1130 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Silvano Gianni.

17. Fica vedada a movimentação da
conta vinculada do FGTS nas modalidades
previstas nos incisos V, VI e VII deste artigo,
nas operações firmadas, a partir de 25 de
junho de 1998, no caso em que o adquiren
te já seja proprietário ou promitente compra
dor de imóvel localizado no municipio onde
resida, bem como no caso em que o adqui
rente já detenha, em qualquer parte do
País, pelo menos um financiamento nas
condições do SFH.

§ 18. É indispensável o compareci
mento pessoal do titular da conta vinculada
para o pagamento da retirada nas hipóteses
previstas nos incisos I, 11, 111, VIII, IX e X
deste artigo, salvo em caso de grave molés
tia comprovada por perícia médica, quando
será paga a procurador especialmente
constituído para esse fim." (NR)

"Art. 23 .
1° .

I - não depositar mensalmente o per
centual referente ao FGTS, bem como os
valores previstos no art. 18 desta lei, nos

§ 6° Mantida a rentabilidade média de
que trata o § 1°, as aplicações em habitação
popular poderão contemplar sistemática de
desconto, direcionada em função da renda
familiar do beneficiário, onde o valor do be
nefício seja concedido mediante redução no
valor das prestações a serem pagas pelo
mutuário ou pagamento de parte da aquisi
ção ou construção de imóvel dentre outras,
a critério do Conselho Curador do FGTS.

§ 7° Os recursos necessários para a
consecução da sistemática de desconto se
rão destacados, anualmente do orçamento
de aplicação de recursos do FGTS, constitu
indo reserva específica, com contabilização
própria." (NR)

"Art. 20 .
I - despedida sem justa causa, inclusive a indi

reta, de culpa recíproca e de força maior;
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aquisição dos imóveis financiados no âmbito do Sis- prazos de que trata o § 6° do art. 477 da
tema Financeiro da Habitação." (NR) Consolidação das Leis do Trabalho - CLT:

Art. 5° A lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 9° .
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LEI N° 8.177,DE 1° DE MARÇO DE 1991

Estabelece Regras para a Desinde
xação da Economia, e dá outras provi
dências.

Art. 33. A partir de 1° de maio de 1991, são
transferidas ao Banco Central do Brasil as atribuições
previstas nos arts. 7 e 8 da lei n° 5.768, de 20 de de
zembro de 1971, no que se refere às operações co
nhecidas como consórcio, fundo mútuo e outras for
mas associativas assemelhadas, que objetivem a
aquisição de bens de qualquer natureza.

Parágrafo único. A fiscalização das operações
mencionadas neste artigo, inclusive a aplicação de
penalidades, será exercida pelo Banco Central do
Brasil.

LEI N° 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Altera a Legislação sobre distribuição
gratuita de Prêmios, Mediante Sorteio,
Vale-brinde ou Concurso, a Título de Pro
paganda, estabelece Normas de Proteção
à Poupança Popular, e Dá Outras Provi
dências.

CAPíTULO I
Da Distribuição Gratuita de Prêmios

Art. 1° A distribuição gratuita de prêmios a titulo
de propaganda quando efetuada mediante sorteio,
vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, de
penderá de prévia autorização do Ministério da Fa
zenda, nos termos desta lei e de seu regulamento.

§ 1° autorização somente poderá ser concedida
a pessoas jurídicas que exerçam atividade comercial,
industrial ou de compra e venda de bens imóveis
comprovadamente quites com os impostos federais
estaduais e municipais, bem como com as contribui
ções da Previdência Social, a título precário e por pra
zo determinado, fixado em regulamento, renovável, a
critério da autoridade.

§ 2° O valor máximo dos prêmios será fixado em
razão da receita operacional da empresa ou da natu
reza de sua atividade econômica, de forma a não des
virtuar a operação de compra e venda.

§ 3° proibida a distribuição ou a conversão dos
prêmios em dinheiro.

§ 4° Obedecerão aos resultados da extração da
loteria Federal, os sorteios previstos neste artigo.

§ 5° Ministério da Fazenda, no caso de distribui
ção de prêmios a título de propaganda mediante sor
teio, poderá autorizar que até o limite de 30% (trinta
por cento) dos prêmios a distribuir por essa modalida
de seja excluído da obrigatoriedade prevista no pará
grafo anterior, desde que o sorteio se processe exclu
sivamente em programas públicos nos auditórios das
estações de rádio ou de televisão.

§ 6° Quando não for renovada a autorização de
que trata este artigo, a empresa que, na forma desta
lei venha distribuindo, gratuitamente, prêmios vincula
dos à pontualidade de seus prestamistas nas opera
ções a que se referem os itens 11 e IV do art. 7° conti
nuará a distribuí-los exclusivamente com relação aos
contratos celebrados até a data do despacho denega
tório.

CAPíTULO 111
Das Disposições Gerais e Penalidades

Art. 12. A realização de operações regidas por
esta lei, sem prévia autorização, sujeita os infratores
às seguintes sanções, aplicáveis separada ou cumu
lativamente:

I - no caso de que trata o art. f:

a) multa de até 100% (cem por cento)
da soma dos valores dos bens prometidos
com prêmios;

b) proibição de realizar tais operações
durante o prazo de até 2 (dois) anos.

11 - nos casos a que se refere o art. ]O:

a) Multa de até 100% (cem por cento) das im
portâncias previstas em contrato, recebidas ou a re
ceber, a título de taxa ou despesa de administração;

b) proibição de realizar tais operações durante o
prazo de até 2 (dois) anos.

• Artigo, caput e incisos com redação dada pela Lei n°
7.691, de 15-12-1988.

Parágrafo único. Incorre, também, nas sanções
previstas neste artigo quem, em desacordo com as
normas aplicáveis, prometer publicamente realizar
operações regidas por esta lei.

• Parágrafo com redação dada pela Lei n° 7.691, de
15-12-1988.

Art. 14. A empresa autorizada, na forma desta
lei, a realizar operações referidas no art. 7°, que des
cumprir os termos da autorização concedida ou nor-
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mas que disciplinam a matéria, ficará sujeita, separa
da ou cumulativamente, às seguintes sanções:

I - cassação da autorização;

11- proibição de realizar nova operação durante
o prazo de até 2 (dois) anos;

111- sujeição a regime especial de fiscalização; e

IV - multa de até 100% (cem por cento) das im
portâncias, recebidas ou a receber, previstas em con
trato, a titulo de despesa ou taxa de administração.

• Altigo, caput e incisos com redação dada peJa Lei nO
7.691, de 15-12-1988.

Art. 16. As infrações a esta lei, a seu regulamen
to ou a atos normativos destinados a complemen
tá-los, quando não compreendidas nos artigos anteri
ores, sujeitam o infrator à multa de 10 (dez) a 40 (qua
renta) vezes o maior salário mínimo vigente no País,
elevada ao dobro no caso de reincidência.

LEI N° 7.691, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988

Dispõe sobre o Pagamento de
Tributos e Contribuições Federais, e dá
outras Providências.

Art. 1° Em relação aos fatos geradores que vie
rem a ocorrer a partir de 1° de janeiro de 1989,
far-se-á a conversão em quantidade de Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, do valor:

1- do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, no 9° (nono) dia da quinzena subseqüente àquela
em que tiver ocorrido o fato gerador;

11- o Imposto sobre a Renda Retida na Fonte
IRRF, no 3° (terceiro) dia subseqüente àquele em que
tiver ocorrido o fato gerador, ressalvado o disposto no
art. 7°;

111- das contribuições para o Fundo de Investi
mento Social - FINSOCIAl, para o Programa de
Integração Social - PIS e para o Programa de For
mação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP,
no 3° (terceiro) dia do mês subseqüente ao do fato
gerador.

§ 1°A conversão do valor do imposto ou da con
tribuição será feita mediante a divisão do valor devido
pelo valor unitário diário da OTN, declarado pela Se
cretaria da Receita Federal, vigente nas datas fixadas
neste artigo.

§ 2° O valor do imposto ou da contribuição, em
cruzados, será apurado pela multiplicação da quanti-

dade de OTN pelo valor unitário diário desta na data
do efetivo pagamento.

Art. 2° Os impostos e contribuições recolhidos
nos prazos do artigo anterior não estão sujeitos à cor
reção monetária ou a qualquer outro acréscimo.

DECRETO N° 70.951, DE 9 DE AGOSTO DE 1972

Regulamenta a Lei n° 5.768, de 20
de Dezembro de 1971 que dispõe sobre a
Distribuição Gratuita de Prêmios, Me
diante Sorteio, Vale-brinde ou Concurso,
a Título de Propaganda, e estabelece Nor
mas de Proteção à poupança Popular.

TíTULO II
Das Operações

de Captação de Poupança Popular

CAPíTULO II
Dos Consórcios, Fundos Mútuos

e Outras Formas associativas Assemelhadas

SEÇÃO I
Dos Consórcios ou Fundos Mútuos

para Aquisição de Bens Moveis Duráveis

Art. 42. As despesas de administração cobra
das pela sociedade de fins exclusivamente civis
não poderão ser superiores a dose por cento
(12%) do valor do bem, quando este for de preço
até cinqüenta (50) vezes o salário mínimo local, e
a dez por cento (10%) quando de preço superior a
esse limite.

§ 10 As associações civis de fins não lucrati
vos e as sociedades mercantis, que organizarem
consórcio para aquisição de bens de seu comércio
ou fabrico, somente poderão cobrar as despesas
de administração efetiva e comprovadamente rea
lizadas com a gestão do consórcio, no máximo até
à metade das taxas estabelecidas neste artigo.

§ 20 Será permitida a cobrança, no ato de inscri
ção do consorciado, de quantia até um por cento (1 %)
do preço do bem, que será devolvida, se não comple
tado o grupo, ou compensada na taxa de administra
ção, se constituído o consórcio.
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TíTULO 111
Das Penalidades,

da Fiscalização e do Processo Fiscal

CAPíTULO I
Das Penalidades

Art. 68. A realização de operações regidas por
este Regulamento e pejos atos normativos que se
destinem a complementá-lo, sem a prévia autoriza
ção, sujeita os infratores, cumulativamente, às se
guintes penalidades:

I - no caso de que trata o Título I (Da Distribui
ção Gratuita de Prêmios):

a) multa igual ao valor total dos prêmios prometi
dos, não inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mí
nimo vigente no País:

b) perda dos bens prometidos como prêmios; e

c) proibição de realizar, durante o prazo de cinco
anos, as operações mencionadas.

11 - nos casos a que se refere o Título II (Das
Operações de Captação da Poupança Popular):

a) multa igual ao valor dos bens, direitos ou ser
viços que constituírem o objeto da operação, não infe
rior a quinhentos (500) vezes o maior salário mínimo
vigente no País

b) proibição de realizar durante o prazo de dez
(10) anos, as operações mencionadas.

Parágrafo único. Incorre, também, nas penas
previstas neste artigo quem, sem condições legais,
prometer publicamente realizar operações regidas
por este Regulamento.

Art. 70. A entidade autorizada, na forma deste
Regulamento, a realizar operações referidas no art.
31, que não cumprir o plano, ficará sujeita, cumulati
vamente, ás seguintes penalidades:

I - cassação da autorização;

11 - proibição de realizar nova operação pelo
prazo de cinco (5) anos; e

111- multa igual a cinqüenta por cento (50%) do
valor dos bens, direitos ou serviços que constituírem
o objeto da operação.

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a Proteção do Consu
midor e dá outras providências.
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TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° O presente Código estabelece normas de
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse social, nos termos dos arts. 5, inciso XXXII,
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de
suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurí
dica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.

DECRETO N° 861, DE 9 DE JULHO DE 1993.
(Revogado pelo Decreto n02.181 de 20-3-1997)

Dispõe sobre a Organização do Sis
tema Nacional de Defesa do Consumidor
(SNDC) e estabelece as Normas Gerais
de Aplicação das San5Ões Administrativas,
e dá Outras Providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84 inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na lei n° 8.078, de 11, de
setembro de 1990, e no art. 2° da lei n° 8.656, de 21
de maio de 1993.

Decreta,
Art. 1° Fica organizado o Sistema Nacional de

Defesa do Consumidor (SNDC) e estabelecidas as
normas gerais de aplicação das sanções administrativas,
nos termos da lei n° 8.656, de 21 de maio de 1993,
que altera a lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CAPíTULO I
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

Art. 2° Integram o SNDC o Departamento de Prote
ção e Defesa do Consumidor (DPDG), os demais
Órgãos Federais, Estaduais, do Distrito Federal, Munici
pais e as Entidades Privadas de Defesa do Consumidor.

DECRETO N° 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997.

Dispõe sobre a Organização do Sis
tema Nacional de Defesa do Consumidor
- SNDC, estabelece as Normas Gerais de
Aplicação das Sanções Administrativas
Previstas na Lei n° 8.078, de 11 de se
tembro de 1990, revoga o Decreto n°
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861, de 9 de julho de 1993, e dá Outras de Constituição e Justiça e de Redação (art.
Providências. 54) - Art. 24, 11)

Art. 10 Fica organizado o Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor SNDC e estabelecidas as nor
mas gerais das sanções administrativas, nos termos
da lei na 8.078 de 11 de setembro de 1990.

CAPíTULO I
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

Art. 20 Integram o SNDC a Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça - SOE, por meio
do seu Departamento de Proteção e Defesa do Con
sumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, esta
duais do Distrito Federal, municipais e as entidades
civis de defesa do consumidor.

CAPíTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 63. Com base na lei na 8.078, de 1990, e
legislação complementar, a Secretaria de Direito
Econômico poderá expedir atos administrativos, vi
sando à fiel observância das normas de proteção e
defesa do consumidor.

Art. 64. Poderão ser lavrados autos de com
provação ou constatação, a fim de estabelecer a si
tuação real de mercado, em determinado lugar e
momento, obedecido o procedimento adequado.

Art. 65. Em caso de impedimento à aplicação
do presente decreto, ficam as autoridades compe
tentes autorizadas a requisitar o emprego de força
policial.

Art. 66. Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 67. Fica revogado o Decreto na 861, de 9
de julho de 1993.

Brasília, 20 de março de 1997; 1760 da Inde
pendência e 1090 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Nelson A. Jobim.

PROJETO DE LEI N° 5.209, DE 2001
(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Dispõe sobre a redução da emissão
de gases de efeito estufa.
(Às Comissões de Economia, Indústria e
Comércio; de Minas e Energia; de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e

Art. 1° Esta lei dispõe sobre a redução da emissão
de gases de efeito estufa.

Art. 20 Ficam obrigadas a adotar medidas com
vistas a

reduzir. ou compensar as emissões de gases de
efeito estufa:

I - as indústrias químicas, petroquímicas, de
alumínio, de papel e celulose e de cimento;

11 - os empreendimentos geradores de energia
elétrica a partir de combustíveis fósseis;

111 - os empreendimentos que utilizem combus
tíveis fósseis como fonte de energia;

IV - os empreendimentos de extração e refino
de petróleo, de extração de gás natural e de extração
e beneficiamento de carvão mineral;

V - os fabricantes e importadores de veículos
automotores e de equipamentos motorizados.

§ 1°Os empreendimentos de que tratam os incisos
I a IV ficam obrigados a:

1- nos dois primeiros anos de vigência desta lei,
manter suas emissões de gases de efeito estufa em
valores, no máximo, iguais aos observados no ano de
1990;

11 - no terceiro ano e no quarto ano de vigência
desta lei, manter suas emissões de gases de efeito
estufa em, no máximo, 98% das emissões relativas
ao ano de 1990;

111 - a partir do quinto ano subseqüente à apro
vação desta lei, manter suas emissões de gases de
efeito estufa em, no máximo, 95% das emissões rela
tivas ao ano de 1990.

§ 20 As empresas de que trata o inciso V devem
incluir a produção ou a importação de veículos auto
motores, ou de outros equipamentos cujo meio de
propulsão não gere gases de efe~o estufa, na seguinte
proporção:

J - no terceiro e no quarto ano de vigência desta
lei, 2% em relação ao total produzido ou importado;

II - a partir do quinto ano de vigência desta lei,
5% em relação ao total produzido ou importado.

§ 30 Os empreendimentos de que trata o inciso
IV do caput ficam obrigados a compensar a emissão
de gases de efeito estufa por meio de:

I - implantação de projetos que promovam a re
dução da emissão ou a absorção de gases de efeito
estufa;
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11 - aquisição de Certificados de Redução de
Emissão - CRE - referentes a projetos implantados
em território nacional.

§ 4° Aplica-se o disposto no § 3° aos empreen
dimentos de que tratam os incisos I a 111 e V do caput
que não atendam ao disposto nos §§ 1° e 2°

§ 5° As metas fixadas nos §§ 1° e 2° devem ser
revistas no prazo de dez anos da vigência desta lei,

Art. 3° Para efeito do disposto no inciso 1 do § 3°
do art. 2°, são aceitos projetos referentes a:

I - ampliação do uso de fontes renováveis de
energia;

11 - conservação de energia e de aumento da
eficiência energética;

111 - substituição de uso de recursos energéticos
de origem fóssil, por fontes energéticas renováveis ou
de baixo potencial emissor;

IV - reflorestamento e estabelecimento de novas
florestas.

Parágrafo único. Podem ser aceitos outros pro
jetos que comprovadamente tenham como resultado
a redução da emissão de gases de efeito estufa, a cri
tério do órgão federal competente.

Art. 4° Os projetos a que se refere o art. 3° de
vem ser desenvolvidos em território nacional e certifi
cados por agência do Poder Executivo federal, ou por
entidade por ela credenciada.

§ 1° Na solicitação da certificação do projeto,
deve-se informar:

I - o responsável pela execução do projeto;

11 - a localização do projeto e sua área de in
fluência;

111- o modo de implantação e operação do pro-
jeto;

IV - as condições ambientais da área de influên
cia do projeto anteriores à sua implantação;

V - os indicadores e critérios de avaliação e mo
nitoramento do projeto;

VI- o valor de redução dos gases de efeito estu
fa esperado com o projeto;

VII - o valor de possíveis emissões indiretas de
gases de efeito estufa resultantes do projeto.

§ 2° São condições mínimas para a certificação
do projeto:

1- a comprovação de absorção de gases de efe
ito estufa com redução da sua emissão, que não exis
tiriam sem a implantação do projeto;

11 - a compatibilidade do projeto com a legislação
nacional e as políticas ambientais;

111 - a comprovação de que o projeto contribua
para:

a) o desenvolvimento sustentável;
b) a redução das desigualdades regionais;
c) a redução das desigualdades sociais;
IV - qualidade ambiental, no mínimo, de igual

nível à que existiria sem o projeto;
V - a realização de monitoramento periódico

para acompanhamento do projeto.
Art. 5° A certificação do projeto é efetivada me

diante a concessão de CRE, que conterá:
I - a identificação da entidade certificadora;
11 - um número de série, que deve ser único,

dado pela entidade certificadora:
111 - a declaração de que o projeto cumpre os

critérios mínimos de certificação;
IV - a identificação do projeto (responsável,

localização) ;
V - a declaração de que o projeto resulta na

redução de emissão de gases de efeito estufa;
VI- o valor da redução de gases de efeito estufa,

expresso em toneladas métricas de carbono equiva
lente.

Art. 6° Os CRE podem ser comercializados no
mercado interno.

Parágrafo único. Em cada operação comercial,
devem ser; informados à agência do Poder Executivo
responsável pela execução desta lei:

I - o vendedor;
II - o comprador;
111 - o número de série do CRE;
IV - a quantidade gases de efeito estufa, expres

sa em toneladas métricas de carbono equivalente.
Art. 7° O Poder Executivo deve indicar a agencia

responsável pela execução desta lei, a quem compete:
indicar a agência
I - manter o inventário das emissões de gases

de efeito estufa;
11- avaliar o cumprimento das metas de redução

de emissões de gases de efeito estufa;
111 - credenciar as entidades certificadoras de

que trata esta lei;
IV - manter um registro dos projetos certificados;
V - contabilizar a quantidade de emissões de

gases de efeito estufa reduzidas pelos projetos certifi
cados;

VI- manter um registro dos CRE e seus deten
tores;

VII- aplicar as sanções administrativas cabíveis.
Art. 8° Constituem infrações à presente lei:
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I - deixar de efetuar as reduções de emissão de
gases de efeito estufa ou de compensá-Ias, de acordo
com o disposto nesta lei;

II - conceder Certificados de Redução de Emissão
em desacordo com o disposto nesta lei;

111- falsificar Certificados de Redução de Emissão
ou informações neles contidas;

IV - prestar informações falsas para a certificação
de projetos;

V - deixar de prestar as informações referentes
à comercialização de Certificados de Redução de
Emissão ou prestar informações falsas.

Parágrafo único. As infrações previstas no caput
sujeitam-se à aplicação das sanções administrativas
previstas na Lei nO 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
que "dispõe sobre as sanções penais e administrati
vas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências".

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Justificação

Um grupo de cientistas de todo o mundo, que
constitui um órgão de assessoramento às Partes da
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mu
danças Climáticas - o Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas -IPCC - concluiu que a tempe
ratura terrestre sofreu um aumento de 0,6EC e o nível
do mar elevou-se entre 0,1 m e 0,2m desde 1861 até o
final do século passado. Ainda segundo o IPCC, há
"evidências novas e mais fortes de que a maior parte
do aquecimento observado nos últimos 50 anos" é de
vida às atividades humanas, em particular à queima
de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás e o
carvão, e, ainda, ao desmatamento. Tais atividades
têm provocado o aumento da concentração de vários
gases na atmosfera, os chamados gases de efeito es
tufa, destacando-se o gás carbônico, o metano, os
óxidos nitrosos e o ozônio das camadas inferiores,
entre outros.

Se as emissões de gases de efeito estufa segui
rem as tendências atuais, as projeções do IPCC indi
cam que um aumento de 1,4EC a 5,8EC para a tempe
ratura de superfície e uma elevação do nível do mar
entre 9cm e 88cm no período de 1990 a 2100. Além
disso, aumentará a incidência de eventos extremos,
ou seja, em algumas regiões haverá secas pronuncia
das e, em outras, chuvas torrenciais. Milhões de pes
soas serão afetadas em todo o mundo, seja pelas
conseqüências diretas das inundações, seja pelos
efeitos indiretos das mudanças climáticas, como a re-

dução da produtividade agrícola e o aumento da ocor
rência de vários tipos de doenças.

Com efeito, os dados analisados pelo IPCC re
velam um aumento de 31 % na concentração de dióxi
do de carbono - CO2 _ na atmosfera desde 1750 - in
cremento que não tem precedentes nos últimos
20.000 anos. Aliás, a concentração atual de CO2 não
foi superada nos últimos 420 mil anos nem provavel
mente, durante os últimos 20 milhões de anos. Tam
bém sofreram aumento de concentração na atmosfe
ra o metano, cuja concentração aumentou 151 % des
de 1750, os óxidos nitrosos, o ozônio das camadas in
feriores e outras substâncias que, como o CO2 , tam
bém contribuem para o efeito estufa.

De acordo com a Convenção - Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, os paí
ses desenvolvidos e os do leste da Europa que se
encontram em processo de transição para uma eco
nomia de mercado (países do Anexo I) devem redu
zir as suas emissões de gás carbônico e de outros
gases causadores do efeito estufa, de forma a não
ultrapassar os níveis verificados em 1990. Já os paí
ses em desenvolvimento devem formular e imple
mentar programas nacionais contendo medidas para
mitigar a mudança do clima. Esse compromisso,
que é comum aos países desenvolvidos, apresen
ta-se de forma geral e não está articulado com ne
nhuma meta de redução de emissões de gases.

Embora não tenha que cumprir, de imediato,
metas específicas de redução de emissões de ga
ses de efeito estufa, os esforços do Brasil são im
portantes, uma vez que estimativas recentes do
Conselho de Energia Mundial mostram que metade
das emissões de C02 no ano 2020 serão originadas
nos países em desenvolvimento Assim, nosso País
poderá ser obrigado, em breve, a adotar restrições
mais rígidas que as estabelecidas no âmbito da cita
da Convenção.

Nas discussões que se seguiram à assinatura
da Convenção destinadas à sua efetiva implementa
ção, alguns modos de ação fórum acordados, os
quais estão consubstanciados no Protocolo de Kyo
to, firmado em 1997.

Entre as formas de ações previstas no Proto
colo de Kyoto, o Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo - COM - é de interesse especial para nosso
País uma vez que destina-se a auxiliar os países
não desenvolvidos a atingir o desenvolvimento sus
tentável e contribuir para o objetivo final da Conven
ção. Por esse mecanismo, os países industrializa
dos podem investir em projetos de redução de emis-
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sões de carbono nos países não desenvolvidos e
receber créditos por essa redução. Estima-se que o
COM possa gerar um fluxo de vários bilhões de dó
lares dos países ricos para os países em desenvol
vimento.

Acreditamos que uma forma semelhante de
COM possa ser implantada em âmbito interno, com
vistas a promover o desenvolvimento sustentável,
reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades
regionais. Seria um meio de promover o crescimen
to econômico de regiões como o Pantanal e a Ama
zônia e, ao mesmo, tempo, garantir recursos para a
preservação ambiental.

A proposição, aceita que seja, há de transfe
rir recursos dos estados mais industrializados
para os menos desenvolvidos, como é o caso do
Estado de Mato Grosso do Sul, cuja base econô
mica está mais na agricultura e pecuária, concor
rendo muito pouco para a poluição do País.

A proposição alicerça-se no espírito do art.
225 da Constituição Federal, cobrando daqueles
que, efetivamente, produzem poluição e garantin
do, por outro lado, bônus aos que respeitam as
regras do bem conservar o meio ambiente.

Nossa preocupação com a gestão dos recur
sos originados por força desta lei prende-se ao
fato de haver multiplicação de órgãos para os
mesmos setores, como é o caso do meio ambien
te, em que Ibama e Ministério de Meio Ambiente
concorrem na aplicação de recursos.

Os setores mais modernizados já encontra
ram na criação das agências gestoras o caminho
da racionalização dos investimentos e da admi
nistração do setor.

Ante o exposto, contamos com a profícua
discussão do presente projeto de lei que ora sub
metemos a esta Casa, a qual resultará, certamente,
no seu aprimoramento.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2001. _
Deputado Pedro Pedrossian.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrada, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de de
fendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge
rações.

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológi
cos essenciais e prover o manejo ecológico das espé
cies e ecossistemas;

11 - preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material ge
nético;

111- definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem es
pecialmente protegidos, sendo a alteração e a su
pressão permitidas somente por meio de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade
dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de signi
ficativa degradação do meio ambiente, estudo prévio
de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas na for
ma da lei, as práticas que coloquem em risco sua fun
ção ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão públi
co competente, na forma da lei.

§ 3° As condutas e atividades consideradas lesi
vas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pesso
as físicas ou jurídicas, a sanções penais e administra
tivas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.
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§ 4° A Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utili
zação far-se-á, na forma da lei, dentro de condições
que assegurem a preservação do meio ambiente, in
clusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5° São indisponíveis as terras devolutas ou ar
recadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6° As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização definida em lei federal,
sem o que não poderão ser instaladas.

LEI N° 9.605, DE 12 DEZEMBRO DE 1998

Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° (Vetado)

Art. 2° Quem, de qualquer forma, concorre para
a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas pe
nas a estes cominadas, na medida da sua culpabilida
de, bem como o diretor, o administrador, o membro de
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o
preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sa
bendo da conduta criminosa de outrem, deixar de im
pedir a sua prática, quando podia agir para evitá-Ia.

PROTCXX1D DE OOIOTO À cawEJ\lÇÃOa.JPDRO
DAS NN;ãEs UNIDAS s:l3RE M.JDANÇA DO CLIMA

As Partes deste Protocolo,

Sendo Partes da Convenção-Quadro das Na
ções Unidas sobre Mudança do Clima, doravante de
nominada "Convenção",

Procurando atingir o objetivo final da Convenção,
conforme expresso no Artigo 2, Lembrando as dispo
sições da Convenção,

Segundo as orientações do Artigo 3 da Conven-
ção,

Em conformidade com o Mandato de Berlim
adotado pela decisão 1/CP.1 da Conferência das Par
tes da Convenção em sua primeira sessão,

Convieram seguinte:

Artigo 1

Para os fins deste Protocolo, aplicam-se as defi
nições contidas no Artigo 1 da Convenção. Adicional
mente:

1. "Conferência das Partes" significa a Confe
rência das Partes da Convenção.

"Convenção significa a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada
em Nova York em 9 de maio de 1992

2. "Painel Intergovernamental sobre Mudança
do Clima" significa o Painellntergovernamental sobre
Mudança do Clima estabelecido conjuntamente pela
Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 1988.

3. "Protocolo de Montreal" significa o Protocolo
de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Ca
mada de Ozônio, adotado em Montreal em 16 de se
tembro de 1987 e com os ajustes e emendas adota
dos posteriormente.

4. "Partes presentes e votantes" significa as Partes
presentes e que emitam voto afirmativo ou negativo.

5. "Parte" significa uma Parte deste Protocolo, a
menos que de outra forma indicado pelo contexto.

6. "Parte incluída no Anexo I" significa uma Parte
incluída no Anexo I da Convenção, com as emendas
de que possa ser objeto ou uma Parte que tenha feito
uma notificação conforme previsto no Artigo 4, pará
grafo 2 (g), da Convenção.

Artigo 2

1. Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir
seus compromissos quantificados de um ação e redu
ção de emissões assumidos sob o Artigo 3, a fim de
promover o desenvolvimento sustentável deve:

PROJETO DE LEI N° 5.221, DE 2001
(Dos Srs. Paulo Rocha e Professor Luizinho)

Altera o § 1° do art. 48 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 1° do art. 48 da Lei n° 9.394, de 20 de

Dezembro de 1996, fica com a seguinte redação.
"§ 1° Os diplomas expedidos pelos estabeleci

mentos de ensino superior terão forma padronizada,
de difícil falsificação, e serão registrados no Ministério
da Educação, que organizará um registro geral para
este fim específico."
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Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Os diplomas de curso superior são documentos
de extraordinária importância.

Para os que os detêm representam a possibili
dade legal de exercício de uma profissão de alto sta
tus e boa remuneração. Para a sociedade consiste no
reconhecimento de que seu portador esta capacitado
para o exercício da profissão para a qual se preparou
e se formou na universidade.

No período que precede a promulgação da atual
lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
na 9.394, de 20 de Dezembro de 1996) os diplomas
eram registrados em delegacias do Ministério da Edu
cação ou em universidades credenciadas pelo MEC
para este fim.

Atualmente, o § 1° do art. 48 da LDB confere,
automaticamente, às universidades a prerrogativa de
registro de diplomas.

Ficou desta forma facilitada a velha e lamentá
vel prática da falsificação de diplomas. No caso de fal
sos médicos esta fraude leva a um evidente risco para
a vida humana.

O objetivo desta proposição é o de se criar me
canismos mais eficazes no controle de diplomas.

A primeira forma é por meio do retorno ao
MEC da prerrogativa de registro. A criação indiscrimi
nada de universidades, característica dos ú~irnos anos,
facilftou, sobremaneira, a falsificação de diplomas.

O segundo mecanismo é por intermédio da pa
dronização desses documentos, com materiais e
métodos gráficos de difícil falsificação, como ocorre,
por exemplo, um as cédulas de dinheiro_ e com a~

carteiras de habilitação para a conduçao de vel
culos.

Estamos certos que dada a gravidade do pro
blema que este projeto de lei corrigirá, deverá obter
o necessário apoio e receptividade por parte de nossos
pares.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2001. 
Deputado Paulo Rocha - Deputado Professor
luizinho.

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO V
Dos Níveis e das

Modalidades de Educação e Ensino

CAPíTULO IV
da Educação Superior

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reco
nhecidos, quando registrados, terão validade nacio
nal como prova da formação recebida por seu titular

§ 1° Os diplomas expedidos pelas universidades
serão por elas próprias registrados, e aqueles conferi
dos por instituições não-universitárias serão registra
dos em universidades indicadas pelo Conselho Naci
onal de Educação.

§ 20 Os diplomas de graduação expedidos por
universidades estrangeiras serão revalidados por uni
versidades públicas que tenham curso do mesmo ní
vel e área o equivalente, respeitando-se os acordos
internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 30 Os diplomas de Mestrado e de Doutorado
expedidos por universidades estrangeiras só poderão
ser reconhecidos por universidades que possuam
cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados,
na mesma área de conhecimento e em nível equiva
lente ou superior.

PROJETO DE LEI N° 5.236, DE 2001
(Do Sr. Confúcio Moura)

Dispõe sobre a destinação dos re
cursos provenientes da aplicação de
multas pelo Ibama na Amazônia Legal.
(Às Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; da Amazônia e
de Desenvolvimento Regional e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54) 
Art. 24, 11)

projetos de recomposição de áreas degradadas
e áreas de preservação permanente e projetos de ex
ploração sustentável de recursos florestais não-ma
deireiros.

Art. 20 Os critérios e normas técnicas para a re
composição de que trata esta lei serão estabelecidos
em regulamento.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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Justificação

A floresta amazônica brasileira vem sendo sub
metida a um processo de desmatamento da ordem de
15 a 20 mil quilômetros quadrados todos os anos.
Cerca de 500 mil quilômetros quadrados de floresta
original já desapareceram, desde o início do processo
de colonização da região. Calcula-se que mais de 160
mil quilômetros quadrados são hoje terras degradadas
e abandonadas.

As áreas com vegetação, especialmente com
vegetação nativa, prestam serviços ambientais fun
damentais, no controle dos processos erosivos, na re
gulação dos ciclos hidrológicos, na mitigação da con
taminação dos cursos d'água, como habitat para a fa
una silvestre, etc. Esses serviços são essenciais para
a qualidade de vida das populações rurais e urbanas,
e têm impacto econômico direto sobre a atividade
agropecuária, de abastecimento de água, dentre
outras.

É preciso, portanto, promover a recuperação
dessas áreas, tanto por motivos exclusivamente
ambientais quanto econômicos.

Grande parte das multas aplicadas pelo Ibama
decorre de atividades ilegais praticadas na Amazônia.
Entretanto, a maior parcela dos recursos assim gerados
é aplicada em outras regiões do País. É fundamental e
justo que esses recursos sejam aplicados no local onde
os danos são causados. Esses recursos podem contribu
ir de forma significativa para a conservação ambiental e o
desenvolvimento da região amazônica.

É com esse propósito, portanto, que estamos
propondo que os recursos advindos da aplicação de
multas pelo Ibama na Amazônia sejam aplicados na
própria região, em projetos de conservação e desen
volvimento sustentável.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2001. 
Deputado Confúcio Moura.

PROJETO DE LEI N° 5.239, DE 2001

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Altera o art. 25 da Lei n° 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que "Restabelece
principios da Lei n° 7.505, de 2 de julho
de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
providências", estabelecendo obrigações
aos projetos culturais relacionados com
produção cinematográfica e as artes cê
nicas.
(Às Comissões de Educação, Cultura e

Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, 11)

Art. 1° O art. 25 da Lei n° 8.313, de 23
de dezembro de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 25 .

Parágrafo único A. Os projetos culturais relacio
nados com a produção cinematográfica e beneficiados
com os incentivos previstos nesta lei deverão assegurar
sua distribuição gratuita às salas de exibição de entidades
culturais sem fins lucrativos e aos cineclubes.

Parágrafo único B. Os projetos culturais relacio
nadas com as artes cênicas e beneficiados com os in
centivos previsto nesta lei deverão ser apresentados
em pequenas e médias cidades, de forma a assegu
rar a difusão cultural". (NR)

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

Justificação

A Constituição Federal de 1988, em seu art.
215, caput, representou um avanço significativo ao
reconhecer o princípio da Cidadania Cultural, expres
so no dever do Estado em garantir o acesso aos direi
tos culturais a todos os brasileiros e no apoio ao in
centivo a difusão das múItiplas manifestações cultura
is de nosso país. O legislador constituinte insculpiu,
também, no texto constitucional, que a lei deveria es
tabelecer incentivos para a produção e o conheci
mento de bens e valores culturais (art. 216 § 3°).

No ordenamento jurídico brasileiro, já dispomos
de uma lei federal de incentivos à cultura. Trata-se da
Lei n° 8.313/91, que "restabelece princípios da Lei n°
7.505, de 2 de junho de 1986, institui o Programa Na
cional de Apoio à Cultura - Pronac e dá outras provi
dências" mais conhecida como "Lei Rouanet". No atu
ai governo, essa legislação já sofreu duas importan
tes modificações, tendentes a seu aprimoramento.

A presente proposição legislativa objetiva inserir
no art. 25 do referido dispositivo legal a determinação
para que os produtos de projetos cutturais relacionados
com a produção cinematográfica e beneficiados com os
incentivos nele previstos sejam distribuídos gratuitamen
te às salas de exibição de entidades culturais sem fins lu
crativos e aos cineclubes. Determina, também, que os
projetos culturais relacionados com as artes cênicas e
beneficiados com os incentivos da Lei n° 8.313191 sejam
apresentados em pequenas e médias cidades, de forma
a assegurar a difusão cultural.
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O objetivo do projeto é, de fato, propiciar a um Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasilei-
maior número de brasileiros o acesso a duas das ro os bens de natureza material e imaterial, tomados
mais importantes manifestações artísticas da cultura individualmente ou em conjunto, portadores de refe-
nacional, sobretudo neste país de dimensões conti- rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
nentais e marcado por forte diversidade cultural, onde grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
muitos municípios sequer dispõem de salas de cine- se incluem:
ma e teatro, que possibilitem a exibição daqueles I - as formas de expressão;
bens culturais. 11 - os modos de criar, fazer e viver;

Sabe-se, também, que muitas peças teatrais e 111- as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
atividades relacionadas às artes cênicas, que rece- IV - as obras, objetos, documentos edificações
bem incentivos oriundos da legislação cultural vigen- e demais espaços destinados às manifestações artís-
te, são exibidas, preferencialmente, nos grandes cen- tico-culturais;
tros urbanos. Por outro lado, não há o devido incentivo V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histó-
à interiorização das peças e espetáculos, que nã? rico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontoló-
chegam às cidad_es de médio e pequen? porte~, ~n- gico, ecológico e científico.
vando a po~u.laçao local .de ter acesso a arte ce~lca § 1° O Poder Público, com a colaboracão da co-
em suas multipias modalidades (teatro, dança, Circo, munidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultu-
ópera, mímica e congêneres). ral brasileiro, por meio de inventários, registros, vigi-

Portanto, o projeto tem por finalidade contribuir lância, tombamento e desapropiação, e de outras for-
para o desenvolvimento de duas das maiores mani- mas de acautelamento e preservação.
festações da cultura brasileira: as artes cênicas e a § 2° Cabem à administração pública, na forma
produção cinematográfica. Espero, pois, contar com o da lei, a gestão da documentação governamental e as
apoio dos nobres Pares na tramitação da matéria, providências para franquear sua consulta a quantos
cuja aprovação reforçará a possibilidade de exercício dela necessitem.
da Cidadania Cultural. § 30 A lei estabelecerá incentivos para a produção

Sala das Sessões, de de 2001 . - Deputado e o conhecimento de bens e valores culturais.
Luiz Carlos Hauly. § 4° Os danos e ameaças ao patrimônio cultural

CONSTITUiÇÃO serão punidos, na forma da lei.
DA § 5° Ficam tombados todos os documentos e os

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL sítios detentores de reminiscências históricas dos
....... antigos quilombos.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção 11
Da Cultura

Art. 215. o Estado garantirá a todos o pleno exer
cício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultu
ra nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizitó
rio nacional.

§ 2° A lei disporá sobre a fixação de datas come
morativas de alta significação para os diferentes seg
mentos étnicos nacionais.

LEI N° 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Restabelece principios da Lei nO
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura 
PRONAC e dá outras providências.

CAPíTULO IV
Do Incentivo a Projetos Culturais

Art. 25. Os projetos a serem apresentados por
pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de natureza cul
tural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as
formas de expressão, os modos de criar e fazer, os
processos de preservação e proteção do patrimônio
cultural brasileiro e os estudos e métodos de interpre
tação da realidade cultural, bem como contribuir para
propiciar meios, à população em geral, que perm~am o



Dispõe sobre benefícios fiscais na
área do Imposto sobre a Renda concedi
dos a operações de caráter cultural ou
artístico.

Art. 1° O contribuinte do Imposto sobre a Renda
poderá abater da renda bruta, ou deduzir como des
pesa operacional, o valor das doações, patrocínios e
investimentos, inclusive despesas e contribuições ne
cessárias à sua efetivação, realizada através ou a fa
vor de pessoa jurídica de natureza cultural, com ou
sem fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Cultu
ra, na forma desta Lei.

§ 1° O observado o limite máximo de 10% (dez
por cento) da renda bruta, a pessoa física poderá
abater:

l-até 100% (cem por cento) do valor da doação;
11- até 80% (oitenta por cento) do valor do patro

cínio;
111 - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do

investimento.

§ 2° O abatimento previsto no § 1° deste artigo
não está sujeito ao limite de 50 (cinqüenta por cento)
da renda bruta previsto na legislação do Imposto so
bre a Renda.

§ 3° A pessoa jurídica poderá deduzir do impos
to devido valor equivalente à aplicação da alíquota ca
bível do Imposto sobre a Renda, tendo como base de
cálculo:

I - até 100% (cem por cento) do valor das doações;
11- até 80% (oitenta por cento) do valor do patro

cínio;

111 - ate 50% (cinqüenta por cento) do valor do
investimento.

§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, observa
do o limite máximo de 2% (dois por cento) do imposto
devido, as deduções previstas não estão sujeitas a
outros limites estabelecidos na legislação do Imposto
sobre a Renda.

§ 5° Os benefícios previstos nesta Lei não exclu
em ou reduzem outros benefícios ou abatimentos e
deduções em vigor, de maneira especial as doações
a entidades de utilidade pública feitas por pessoas fí
sicas ou jurídicas.

§ 3° Os benefícios de que trata este artigo não
excluem ou reduzem outros benefícios, abatimentos
e deduções em vigor, em especial as doações a enti
dades de utilidade pública efetuadas por pessoas físi
cas ou jurídicas.

§ 4° Vetado).
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conhecimento dos bens e valores artísticos e culturais, § 5° O Poder Executivo estabelecerá mecanismo de
compreendendo entre outros, os seguintes segmentos: preservação do valor real das contribuições em favor de

I - teatro, dança, circo, ópera, mímica e congê- projetos culturais, relativamente a este Capítulo.
neres; .

11 - produção cinematográfica, videográfica, fo- ..
tográfica, discográfica e congêneres; LEI N° 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986

1II - literatura, inclusive obras de referência;
IV - música;
V - artes plásticas, artes gráficas, gravuras, car

tazes, filatelia e outras congêneres;
VI - folclore e artesanato;
VII - patrimônio cultural, inclusive histórico, ar

quitetônico, arqueológico, bibliotecas, museus, arqui
vos e demais acervos;

VIII- humanidades; e
IX - rádio e televisão, educativas e culturais, de

caráter não comercial.
Parágrafo único. Os projetos culturais relaciona

dos com os segmentos do inciso 11 deste artigo deve
rão beneficiar exclusivamente as produções indepen
dentes, bem como as produções culturais-educativas
de caráter não comerial, realizadas por empresas de
rádio e televisão.

'Parágrafo único com redação dada pela Lei n° 9.874, de
23-11-1999.

Art. 26. O doador ou patrocinador poderá dedu
zir do imposto devido na declaração do Imposto sobre
a Renda os valores efetivamente contribuídos em fa
vor de projetos culturais aprovados de acordo com os
dispositivos desta Lei, tendo como base os seguintes
percentuais:

1- no caso das pessoas físicas, oitenta por cen
to das doações e sessenta por cento dos patrocínios;

11 - no caso das pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, quarenta por cento das doa
ções e trinta por cento dos patrocínios.

§ 1° a pessoa jurídica tributada com base no lu
cro real poderá abater as doações e patrocínios como
despesa operacional.

§ 2° O valor máximo das deduções de que trata
o caput deste artigo será fixado anualmente pelo Pre
sidente da República, com base em um percentual da
renda tributável das pessoas físicas e do imposto devido
por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real.
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§ 60 Observado o limite de 50% (cinqüenta por
cento) de dedutibilidade do imposto devido pela pessoa
jurídica, aquela que não se utilizar, no decorrer de seu
período-base, dos benefícios concedidos por esta Lei,
poderá optar pela dedução de até 5% (cinco por cento)
do imposto devido para destinação ao Fundo de Promo
ção Cu~ural, gerido pelo Ministério da Cu~ura.

PROJETO DE LEI N° 5.253, DE 2001
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Dispõe que todo o veículo de co
municação de massa, tal como, rádio,
televisão, jornais e revistas de qualquer
natureza, só poderão divulgar e noticiar
casos de seqüestro, quando a família da
vítima autorizar.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Qualquer divulgação de notícias, em todo

o território nacional, referente a seqüestros de pesso
as, veiculadas por rádio, televisão, jornais e revistas
de qualquer natureza, somente serão permitidas
quando a família da vítima autorizar.

Art. 2° Responderá penal e civelmente toda a
instituição de comunicação de massa que descumprir
a determinação do artigo anterior.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor no ato de sua
publicação.

Art. 4° Revogam-se todas as disposições em
contrário.

Justificação

A presente proposição tem por finalidade res
guardar a segurança das pessoas que são vítimas de
seqüestros nas cidades brasileiras.

Atualmente, todos os meios de comunicação de
massa divulgam e noticiam livremente todos os casos
de seqüestros, com ou sem a autorização da família.

Muitos estudos tem demonstrado que ao notici
ar e divulgar os seqüestros, além dos meios de comu
nicação estarem dando publicidade a um delito consi
derado hediondo podem também atrapalhar, e mu~o,

o trabalho investigativo da polícia especializada.
Assim, temos por obrigação proibir qualquer

tipo de divulgação de notícias referentes a seqües
tros, nos meios de comunicação de massa, quando a
família não autorizar, razão pela qual apresento o pre
sente projeto de lei.

Por essas razões, estamos solicitando o apoio
de nossos pares a esta iniciativa.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2001. _ Bis
po Rodrigues, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N° 5.264 DE 2001
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Altera o Decreto-Lei n° 1.804, de 3
de setembro de 1980, permitindo a aqui
sição de mercadorias procedentes da
Zona Franca de Manaus enviadas ao
território nacional por via postal e da outras
providências.
(Às Comissões de Economia, Indústria e
Comércio; de Finanças e Tributação; de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
- art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° do Decreto-Lei na 1.804, de 3 de

setembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art 1° Fica instituído o regime de tributação
simplificada para a cobrança do imposto de importa
ção incidente sobre bens contidos em remessas pos
tais internacionais ou procedentes da Zona Franca de
Manaus, observado o disposto no artigo 2° deste
Decreto-lei.

§ 10
( ... )

§ 2° A tributação simplificada poderá efetuar-se
pela classificação genérica dos bens em um ou mais
grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou pro
gressivas em função do valor das remessas, não su
periores:

I - para as remessas internacionais, a 400%
(quatrocentos por cento);

" - para as remessas procedentes da Zona
Franca de Manaus, a 60% (sessenta por cento); fican
do isentas as remessas té o valor FOB de US$1 00,00
(cem dólares americanos) ou o equivalente em outras
moedas, quando destinadas a pessoas físicas.

§ 3° O regime de que trata este artigo somente
se aplica a remessas postais de valor:

I - até US$1000,00 (cem dólares norte-ameri
canos). ou o equivalente em outras moedas, para as
remessas procedentes da Zona Franca de Manaus.

11- Até Os $3.000,00 (cem dólares norte-ameri
canos), ou o equivalente em outras moedas, para as
remessas procedentes da Zona Franca de Manaus.

§ 4° (...)."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Justificação

Desde a edição do Decreto-Lei n° 1.804, de 3 de
setembro de 1980, que permitiu a tributação simplifi
cada para as remessas postais intemacionais, vem a
Zona Franca de Manaus sendo prejudicada, uma vez
que as remessas dela procedentes não gozam da mes
ma facilidade. Dessa forma, os consumidores residentes
em outros pontos do território nacional que desejem ad
quirir mercadorias estrangeiras da referida Zona seriam
desestimulados pela incidência de tributos e pelas dificul
dades inerentes a um processo de importação.

Ora, tal discriminação da Zona Franca, ao lado
do processo de abertura, que tem facilitado as impor
tações em geral, vem acarretando para essa área
uma perda relativa do valor dos incentivos econômi
cos, que a legislação original havia previsto.

Nosso Projeto de Lei altera o Decreto-Lei n°
1.804, de 3 de setembro de 1980, equiparando as re
messas de mercadorias procedentes da Zona Franca
àquelas procedentes do exterior, pois é inconcebível
que se concedam maiores regalias aos países es
trangeiros do que à Zona Franca de Manaus. Apenas
alteramos os limites de valores e de alíquotas que po
dem ser cobrados em relação á Zona Franca de Manaus.

Conto, por essa razão, com o apoio dos ilustres
Pares para a aprovação da proposição.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2001. _
Vanessa Grazziotin, Deputada Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

DECRETO-LEI N° 1.804,
DE 3 DE SETEMBRO DE 1980

Dispõe sobre tributação simplifica
da das remessas postais internacionais.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55 inciso li, da Constituição,

Decreta:
Art. 1° Fica instituído o regime de tributação sim

plificada para a cobrança do Imposto sobre a Importa
ção incidente sobre bens contidos em remessas pos
tais internacionais, observado o disposto no art. 2°
deste Decreto-lei.

§ 1° Os bens compreendidos no regime previsto
neste artigo ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados.

§ 2° A tributação simplificada poderá efetuar-se
pela classificação genérica dos bens em um ou mais
grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou pro-

gressivas em função do valor das remessas, não su
periores a 400% (quatrocentos por cento).

§ 3° (Revogado pela Lei n° 9.001, de 16-3-95).

§ 4° Poderão ser estabelecidos requisitos e con
dições para aplicação do disposto neste artigo.

Art. 2° Ministério da Fazenda, relativamente ao
regime de que trata o art. 10 deste Decreto-lei, estabe
lecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas
especiais a que se refere o § 2° do art. 10, bem como
poderá:

I - dispor sobre normas, métodos e padrões es
pec íficos de valoração aduaneira dos bens contidos
em remessas postais internacionais;

11 - dispor sobre a isenção do Imposto sobre a
Importação dos bens contidos em remessas de valor
até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente
em outras moedas, quando destinados a pessoas físi
cas.

'Inciso /I com redação dada pela Lei n° 8.383, de
30-12-91.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda pode
rá, também, estender a aplicação do regime às enco
mendas aéreas internacionais transportadas com a
emissão de conhecimento aéreo.

PROJETO DE LEI N° 5.274, DE 2001
(Do Sr. Pompeu de Mattos)

Institui o Programa de Refinancia-
mento do Crédito Educativo
RECREDUC.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Fica instituído o Programa de Refinancia
mento do Crédito Educativo - RECREDUC, viabili
zando o reparcelamento dos débitos referentes aos
contratos no âmbito do Crédito Educativo, de que tra
ta a Lei Federal n° 8.346, de 1992.

Art. 2° Poderão requerer a inclusão no Recre
duc, os devedores em situação de inadimplência até
cento e vinte dias após a entrada em vigor desta lei.

§ 10 A inclusão no Recreduc estará condiciona
da da comprovação, por parte do devedor, da impos
sibilidade do cumprimento do contrato original.

§ 2° - O débito objeto do parcelamento será
consolidado na data da concessão.



Institucionaliza o Programa de Crédito
Educativo para Estudantes Carentes.

LEI N° 8.436, DE 25 DE JUNHO DE 1992

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica instituído o Programa de Crédito
Educativo para estudantes do curso universitário de
graduação com recursos insuficientes, próprios ou fa
miliares, para o custeio de seus estudos.

Art. 2° Poderá ser titular do benefício de que tra
ta a presente lei o estudante comprovadamente ca
rente e com bom desempenho acadêmico, desde que
atenda à regulamentação do programa.

§ 1° A seleção dos candidatos ao Crédito Edu
cativo será feita na instituição em que se encontram
matriculados, por comissão constituída pela direção
da instituição e por representantes, escolhidos demo
craticamente, do corpo docente e discente do estabe
lecimento de ensino.

'§ 1° com redação dada pela Lei n° 9.288, de 1°-7-96.

§ 2° crédito educativo abrange:

I - O financiamento dos encargos educacionais
entre cinqüenta por cento e cem por cento do valor da
mensalidade ou da semestralidade, depositado pela
Caixa Econômica Federal na conta da instituição de
ensino superior participante do programa;

11 - (VETADO)
•§ 2° com redação dada pela Lei n° 9.288, de 1°-7-96.

§ 3° (VETADO)
'§ 3° acrescido pela Lei na 9.288, de 10 -7-96.

rio.
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§ 3° - O valor de cada prestação não excederá a econômicos apontam como principal causa da ina-
10% da renda comprovada do optante pelo Recreduc. dimplência, em geral, o comprometimento elevado da

§ 4° - O valor de cada parcela mensal, por oca- renda.
sião do pagamento, será acrescido de juros equiva- O contrato de renegociação, em condições viá-
lentes ao índice da Caderneta de Poupança. veis, encaminha-se como a melhor solução para am-

§ 5° - O pagamento da primeira parcela deverá bos, credor e devedor. Até porque, a alternativa da co-
ser efetuado no mês em que for protocolado o pedido brança judicial, além de injusta, tem-se mostrado mo-
de parcelamento, vencendo-se as demais parcelas rosa e ineficiente.

até o Últi~o dia útil de cada mês.. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2001. _
§ 6 - A falta de pagamento de seis parcelas Pompeo de Mattos Deputado Federal

consecutivas, implicará na rescisão do parcelamento ' .
e a exclusão do optante do Recreduc, excetuando-se LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
o caso de comprovado desemprego, permitindo-se a COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-
inclusão das parcelas atrasadas no saldo devedor. CeDI

§ 7° - Relativamente aos débitos parcelados, na
forma deste artigo, não serão exigidas novas garanti
as pessoais ou arrolamentos de bens, sendo manti
das, integralmente, aquelas já apresentadas no con
trato original.

Art. 3° - As parcelas mensais serão determina
das com base nos somatório dos rendimentos do op
tante pelo Recreduc, respeitando o limite fixado no
parágrafo 3° do art, 2° desta Lei

Art 4° - O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 60 dias.

Art. 5° Está Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

O presente projeto pretende garantir uma alter
nativa para o drama vivido por milhares de estudantes
em todo o país, que valeram-se do antigo crédito
educativo federal para cursar a faculdade e, hoje,
deparam-se com dívidas impagáveis.

São jovens, em sua maioria, que buscam con
solidar-se em um mercado de trabalho altamente
competitivo, que privilegia a experiência e dificulta
o ingresso de quem recém deixou os bancos esco
lares. Assim, cria-se o impasse: Arcar com paga
mento do empréstimo do Crédito Educativo, com
parcelas fixadas sem levar em conta a realidade do
devedor. Não é a toa que a inadimplência inviabilizou
o Creduc.

O estudante quer pagar e o governo deseja re
ceber. Não resta outro caminho senão a renegocia
ção, dentro de parâmetros realistas, que levem em
conta a situação econômica do devedor. O limite de
10% de comprometimento da renda, proposto pelo
projeto, visa garantir os pagamentos, pois, os dados



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUADOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.899 DE 29 DE JUNHO DE 1994

Concede passe livre as pessoas
portadoras de deficiência no sistema de
transporte coletivo interestadual.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° É concedido passe livre às pessoas por

tadoras de deficiência, comprovadamente carentes,
no sistema de transporte coletivo interestadual.

Justificação

A Síndrome de Prader-Willi, cujas característi
cas foram descritas pela primeira vez em 1956, pelos
Drs. A. Prader, H. Willi e A. Labhart, é um mal de natu
reza genética, embora não comprovadamente heredi
tário, associado a uma anomalia cromossômica. Tra
ta-se de uma enfermidade cuja causa e cura perma
necem desconhecidas até o presente. Estudos de
DNA têm mostrado que as pessoas afetadas possu
em uma alteração no cromossomo de número 15, que
compromete o funcionamento do hipotálamo.

O quadro clínico da Síndrome da Prader-Willi,
que pode afetar pessoas de ambos os sexos, varia de
paciente a paciente e em função da idade. Os sinto
mas incluem baixo tônus muscular particularmente
na primeira infância, e hipertagia, que caracteriza-se
por uma necessidade involuntária de comer constan
temente. Essa glutonaria, associada a uma reduzida
demanda por calorias, leva invariavelmente à obesi
dade. Além disso, os pacientes apresentam desenvol
vimento físico limitado, com baixa estatura, desenvol
vimento sexual incompleto, retardo mental ou trans
tornos de aprendizagem e alguns problemas de com-

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera o art. 1° da Lei n° 8.899, de

29 de junho de 1994 ,que "concede passe livre às pes
soas portadoras de deficiência no sistema de transpor
te coletivo interestadual", para estender o mesmo be
nefício aos portadores da Síndrome de Prader-Willi.

Art. 2° O art. 1° da Lei n° 8.899/94, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 1° É concedido passe livre as
pessoas portadoras de deficiência, bem
como aos portadores da Sfndrome de Pra
der-Willi, comprovadamente carentes, no
sistema de transporte coletivo interestadual.

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de trinta
dias a contar de sua publicação.
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PROJETO DE LEI N° 5.275, DE 2001 portamento característicos, como a irritabilidade a hi-
(Do Sr. Josué Bengston) peratividade ou, em certos casos, a sonolência.

Altera a Lei n° 8.899, de 29 de junho A obesidade costuma ser a principal dificuldade
de 1994, para estender aos portadores da associada à síndrome, por predispor ao surgimento
Síndrome de Prader-WiIIi o benefício do de outras enfermidades, como hipertensão, dificulda-
passe livre no sistema de transporte des respirató~ias e ~iabetes, .entre outros problema~
coletivo interestadual. graves. As dlsfunçoes relacionadas ao desenvolvl-

(Às Comissões de Seguridade Social e mento físico e sexual por outro lado, po~e~ ser con-
Família; de Viação e Transportes; e de tornada.s po~ tr~tame.nto a base de,hor~onlos, desde
Constituição Justiça e de Redação (art. 54) que o dIagnostico seja precoce. Alem diSSO, os porta-
_ Art. 24 11)' dores da Síndrome de Prader Willi, particularmente

, crianças e adolescentes, necessitam de reforço esco
lar fisioterapia e terapia ocupacional, além de apoio
psicológico para driblar compulsão por comida.

Esse simples relato, que se procurou fazer em
linguagem acessível é suficiente para mostrar as difi
culdades por que passam os portadores da Síndrome
de Prader-Willi e suas famílias. Invariavelmente, o tra
tamento envolve muitos gastos e, não raro, necessi
dade de deslocamentos de um estado para outro. No
caso de famílias carentes, o custo pode tomar-se pro
ibitivo, fazendo com que os portadores sejam priva
dos da expectativa de uma vida normal.

Estima-se que um bebê em cada 10 a 15 mil
nascimentos seja portador da Síndrome de Pra
der-Willi. No passado, essas crianças morriam na
adolescência ou no início da idade adulta, mas atual
mente, com a prevenção da obesidade e outros trata
mentos auxiliares, pode-se esperar que a pessoa por
tadoras da Síndrome de Prader-Willi tenha acesso a
atividades que as pessoa "normais" fazem, como des
frutar das atividades da comunidade e obter trabalho.

Para isso, o apoio representado pelo benefício
do passe livre é fundamental, pelo que contamos com
o apoio de todos os nobres Pares.

Sala das Sessões, de de 2001. - Josué Bengston,
Deputado Federal.



PROJETO DE LEI N° 5.284, DE 2001
(Do Sr. Watter Pinheiro e Outros)

Corrige distorções na correção dos
cálculos dos financiamentos rurais pas
sados, regula suas execuções e dá ou
tras providências.

(Às Comissões de Agricultura e Política
Rural; de Finanças e Tributação; de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54) 
Art. 24,11)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° Esta Lei determina a revisão dos cálculos
da correção dos financiamentos no âmbito do sistema
nacional de crédito rural, e redefine as condições de
liquidação dos contratos.

Art. 2° As instituições financeiras operadoras do
sistema nacional de crédito rural procederão, no pra
zo de até noventa dias, contados da data de publica
ção da regulamentação desta lei, o recálculo dos sal·
dos devedores, quitados, ou não, dos contratos de fi
nanciamentos com recursos controlados do crédito
rural, firmados a partir de 14 de março de 1990, até 31
de dezembro de 1999, sobre os quais incidiram, cu
mulativamente, ou não:

1- os efeitos de leis, e de atos normativos do go
verno federal que resultaram no desequilíbrio entre a
correção monetária conferida aos contratos, e a mé
dia da variação dos preços mínimos oficiais, nos pe
ríodos correspondentes;

" - a capitalização mensal de juros em desacor
do com o que determina o Decreto-Lei n° 167/67, e a
incidência de juros e correção monetária em níveis
superiores àquelas do contrato original nos casos sob
o amparo do art. 4°, da Lei n° 7.843/89.

§ 1° Para os efeitos do recálculo de que trata o
caput deste artigo, deverão ser excluídos do saldo
devedor de cada contrato:

a) a parcela decorrente do desequilíbrio de índi
ces referido no inciso I;

b) o montante de recursos debitados, a maior,
relativo ao disposto no inciso 11;
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Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta c) os lançamentos à título de multa, juros de
Lei no prazo de noventa dias a contar de sua publica- mora, honorários advocatícios, e taxa ou comissão de
ção. permanência.
.. § 2° Os benefícios previstos nesta Lei alcançam
.................................................................................... operações contratadas, originalmente, no valor equi-

valente a até R$200.000,OO (duzentos mil reais), na
posição de 31 de dezembro de 1999, firmadas com
assentados em projetos de reforma agrária, produto
res rurais físicas, e suas cooperativas.

Art. 3° Os eventuais saldos credores líquidos
junto às instituições financeiras, a partir do recálculo
previsto no art. 2° serão corrigidos monetariamente e
ressarcidos aos seus titulares, nas seguintes condi
ções:

1- pelo Poder Executivo, no caso da parcela do
saldo referente ao disposto no inciso I, do art. 2°, nos
seguintes prazos contados da data de regulamentação
desta lei:

a) até um ano para assentados em projetos de
reforma agrária;

b) até um ano e seis meses, para mini e peque
nos agricuttores, agricuttores familiares e cooperativas
de pequenos produtores;

c) até cinco anos para os demais.

" - pelas respectivas instituições financeiras, no
caso das parcelas dos saldos relativas ao disposto no
inciso", do art. 2°, no prazo de até cento e oitenta dias
após a data da regulamentação desta lei.

Parágrafo único. Os saldos relativos ao inciso I
deste artigo poderão ser ressarcidos na forma de cré
dito para a quitação de tributos federais, nos casos
enquadrados na letra c.

Art. 4° Após o recálculo previsto no art. 2°, os
saldos devedores líquidos, junto às instituições finan
ceiras, serão liquidados no prazo de cinco anos,
acrescidos de dois anos de carência, observadas as
seguintes condições:

a) taxa de juros de 1% a.a, com bônus de adim
plência de 40% sobre o valor total de cada parcela a
liquidar, para assentados em projetos de reforma
agrária;

b) taxa de juros de 1% a.a, com bônus de adim
plência de 30% sobre o valor total de cada parcela a
liquidar, para mini produtores e agricultores familiares;

c) taxa de juros de 2% a.a, com bônus de adim
plência de 20% sobre o valor total de cada parcela a
liquidar, para pequenos produtores e aqueles com
renda bruta anual da atividade agrícola, de até
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), na posição de 30
de dezembro de 2000;

d) taxa de juros de 6% a.a para os demais.
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Parágrafo único. As taxas de juros serão capita
lizadas anualmente.

Art. 5° As instituições financeiras fornecerão a
conta gráfica dos contratos dos beneficiários desta
Lei, no prazo de até dez dias após a data da adesão
fixado no art. 6°.

Art. 6° O prazo para a adesão ao processo de re
cálculo e repactuação dos contratos, previstos nesta
lei, será de até nove meses após a data da publicação
da sua regulamentação, sendo que o prazo para a for
malização dos novos contratos não poderá exceder a
seis meses após a data da adesão.

Art. 7° s titulares de contratos renegociados ao
amparo da Lei nO 9.138/95, poderão optar pela revisão
dos seus contratos nos termos fixados por esta lei.

Art. 8° Anualmente, o Poder Executivo fará
constar das respectivas Leis de Diretrizes Orçamen
tárias e Leis Orçamentárias da União, as dotações
necessárias para a execução desta lei.

Art. 9° Não serão beneficiados com o recalculo e
repactuação das dívidas rurais prevista nesta lei, os
produtores que tenham desviado a finalidade do cré
dito, bem como tenham sido caracterizados como de
positários infiéis, e estejam em débito com a Secreta
ria da Receita Federal.

Art. 10. As operações desclassificadas do crédi
to rural serão incluídas nos procedimentos previstos
nesta lei, desde que a desclassificação não tenha de
corrido de desvio de crédito ou outra ação dolosa do
devedor.

Art. 11. As operações de investimento ao ampa
ro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri
cultura Familiar (PRONAF), contratadas a partir de 2
de janeiro de 1998 sob condições de encargos cor
respondentes a 50% (cinqüenta por cento) do resulta
do obtido com o somatório da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) e a taxa efetiva de juros de 6% a.a. (seis
por cento ao ano), terão os saldos devedores recalcu
lados com base na taxa efetiva de juros de 3% a.a..
(três por cento ao ano).

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de trinta dias, a contar da data da sua pu
blicação.

Justificação

Este projeto de lei resgata as idéias discutidas
pelo Núcleo Agrário da bancada do PT, em 1995, para
o tratamento das dívidas agrícolas, em alternativa ao
instrumento então discutido pela bancada ruralista do
Congresso Nacional, e que deu origem à Lei n°
9.138/95.

Desde aquele momento, a bancada do PT já to
mara público as inconsistências e a virtual ineficácia
do programa de securitização das dívidas rurais pre
visto pela lei citada para a resolução do problema do
endividamento do setor.

De fato, seis anos após a implementação desse
instrumento, percebe-se que, tanto a securitização,
como o PESA, não apenas não equacionaram o endi
vidamento, como o problema foi agravado, sendo que,
em contrapartida, o Tesouro vem assumindo custos
exorbitantes e, os bancos, lucros extraordinários.

A origem do endividamento setorial está relacio
nada com a ruptura do padrão de financiamento da
economia brasileira vigente até a década de 1970,
baseado externa. As duas crises do petróleo, combi
nadas com a elevação dos juros internos e externos,
foram os elementos impulsionadores dessa ruptura.

Por conta desses fatores, a economia brasileira
passou a enfrentar trajetória de altas taxas inflaciona
ria acompanhadas de um forte quadro recessivo. No
diagnóstico da crise, os governos da época elegeram
os subsídios concedidos à agricultura como os gran
des vilões da deterioração das contas públicas e, por
conseguinte, dos desajustes da economia.

A partir de mão, procederam-se mudanças
substanciais no modelo de crédito rural, com desta
que para imposição de custos reais aos financiamen
tos concedidos ao setor e para a redução significativa
dos recursos ofertados.

O início do processo de desestruturação do mo
delo de financiamento agrícola coincide com o início
da implantação do projeto neoliberal no país que im
pôs a ampla reformulação político-conceitual do pa
pei estratégico creditado à agricultura.

Assim, o enquadramento da economia agrícola
brasileira no projeto neoliberal, começa pela reorien
tação da política de crédito rural com a extinção, em
1985, da Conta-Movimento do Banco do Brasil, pon
do fim aos subsídios e aos volumosos recursos ofere
cidos ao financiamento da atividade agrícola. Cite-se,
também, como medida de enquadramento dessa
nova perspectiva para a agricultura, a reforma tarifá
ria procedida na segunda metade da década de 80.

As mudança no modelo de crédito rural (redu
ção da oferta de recursos, processo de transferência
do financiamento, para o mercado, e custos reais nos
contratos), não conseguiram ser assimiladas pelos
setores produtivos da agricultura, dada a assimetria
verificada entre a evolução dos custos dos financia
mentos e as receitas geradas pela atividade.

A evolução alma dos encargos do crédito rural,
tem correspondido a evolução negativa da renda agrí-
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cola, face a trajetória ascendente dos custos de pro
dução em contraposição à escalada declinante dos
preços agrícolas.

De acordo com estudo realizado pela OCEPAR
- Organização das Cooperativas do Paraná, toman
do-se o período de agosto de 1994 a dezembro de
2000. verifica-se que a evolução do IPP - índice de
Preços Pagos pelos produtores alcançou 194, contra
164 do IPR - índice de Preços Recebidos pelos agri
cultores, o que aponta a expressiva deterioração nas
relações de troca do produto agrícola. Com isso, esti
ma-se que mais de RS 30 bilhões da renda agrícola
tenham sido transferidos para os outros setores da
economia.

Corroborando o processo acima, dados da FGV
- Fundação Getúlio Vargas, apontam a acentuada
defasagem recente da variação do índice de preços
da maioria dos produtos agrícolas relativamente a ín
dices de preços como o IGP-M.

Para demonstrar, de forma cabal, a vultosa per
da de rentabilidade da agricultura durante o governo
FHC, atente-se para o fato, segundo o qual, em que
pese o crescimento verificado na produção nacional
de grãos (de peso substancial na economia agrícola),
de 76 milhões de toneladas, para 94 milhões de tone
ladas, da safra 1994/95, para a safra 2000/2001, no
mesmo período, o PIB do setor primário da agricultu
ra, declinou de R$43.180,8 milhões, para R$39.982,3
milhões.

Entre os fatores conjunturais, aumentadores da
divida, merece destaque os efeitos dos sucessivos
planos econômicos implementados desde meados
da década de 1980.

Tais planos ao definirem a correção monetária
sobre os saldos devedores das operações de crédito
rural, resultaram em 'confiscos' sistemáticos da renda
agrícola por conta do continuado descompasso da
evolução dos custos dos financiamentos relativamen
te ao comportamento dos preços agrícolas, conforme
demonstrado pela CPMI do endividamento agrícola,
de 1993.

Tomando-se a década de 1990, observa-se o
salto no endividamento dos agricultores, com as deci
sões do Plano Collor que culminaram na correção das
dívidas em 74.6 %, enquanto os preços a agrícolas fo
ram reajustados em apenas 41.2%. Como resultado,
a dívida agrícola teve um crescimento líquido de
23.74%. Para agravar a situação, o Plano Collor 11,
através da Lei n° 8.177, de março de 1991, determi
nou a substituição, pela TR, dos indexadores de cor
reção monetária previstos em contratos já firmados.

Posteriormente, o Poder Judiciário, julgou a inconsti
tucionalidade desse dispositivo.

Durante o Real, os encargos nos contratos foram
corrigidos em 44.5%, e assim, agravando ainda mais o
endividamento do setor que, desde julho de 1994 sal
tou do patamar de R$18 bilhões, para cerca de R$30
bilhões de dívidas em situação de anormalidade.

De acordo com o Relatório final da CPMI do en
dividamento agrícola, práticas irregulares bancárias
vieram agravar, ainda mais, o quadro do endivida
mento. Entre tais práticas irregulares confiscatórias, o
citado Relatório sublinha:

a) capitalização mensal das taxas de juros, em
desacordo com o Decreto-Lei n' 167, de 14-02-67;

b) desrespeito ao art. 4° da Lei n° 7.843/89, que
garante a prorrogação automática dos vencimentos
de operações de crédito rural, mantidos os encargos
originais, quando o rendimento propiciado pela ativi
dade agrícola, objeto do financiamento, for insuficien
te para o resgate das dívidas, ou em casos de frustra
ção da safra, entre outros motivos. Em descumpri
mento à lei, o Banco do Brasil, em especial, aplicava a
taxa de juros de mercado sobre os contratos em situ
ações, o que, obviamente, acarretou o incremento do
problema do endividamento.

Sob as circunstâncias acima, o valor total das
dívidas atuais do setor agrícola, soma R$52 bilhões,
ou seja, valor R$12 bilhões superior ao PIB da agri
cultura - atividade primária. Desse total cerca de
R$30 bilhões correspondem a débitos em condição
de anormalidade, o equivalente a 40% do PIB da
agropecuária.

Significa que os encargos financeiros conso
mem, anualmente, o correspondente a 6,2% da renda
bruta da agropecuária, número que somado aos
12,5% da renda rural utilizadas para a amortização
das dívidas, implica no comprometimento de 18,7%
da renda bruta do setor agropecuário com pagamen
tos ao sistema financeiro, a cada ano. Significa que,
anualmente, em torno de R$16,30 bilhões da agricul
tura são destinados ao serviço da dívida mas as
amortizações do principal.

O projeto determina o recalculo de todas as dívi
das com o credito rural, desde 14 de março de 1990,
até 31 de dezembro de 1999, observados os seguin
tes parâmetros:

1. dívidas com contratos originais de até R$200
mil, em valores de 31-12-99;

2. só inclui contratos financiados com recursos
controlados do crédito rural, beneficiando 3 mutuários
do Proceralsecuritização/Fundos Constituciona-
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is/Proger RuraVPronaf/programas do BNDES passí
veis de equalização de taxas;

3. não inclui indústrias, armazenadores, comer
ciantes e outros setores que têm acesso aos recursos
do crédito rural, o que restringe o benefício somente
para os agricultores;

4. veda o acesso de depos~ários infiéis, daqueles
que desviaram o crédito e em débito com a Receita
Federal.

O recálculo deve excluir as parcelas da dívida
correspondentes ao descasamento entre índice de
correção das dívidas e índice de correção dos preços
mínimos, nos Planos Collor e Real. A proposição de
termina que se exclua, também, o valor cobrado inde
vidamente pelos Bancos, à título de capitalização
mensal das taxas de juros, em desacordo com o De
creto-Lei n° 167/67, e aqueles decorrentes da aplica
ção de taxa de juros de mercado sobre operações ou
torgadas por sinistro, problemas de comercialização,
etc, de acordo com o estabelecido pelo art. 4°, da Lei
n° 7.843/89. Excluem, ainda, dos saldos devedores,
os lançamentos feitos pelos Bancos, à título de multa,
juros de mora, comissão de permanência e honorári
os advocatícios.

O projeto considera os contratos já quitados, o
que resultaria em situações de saldos credores. Nos
casos acima, o projeto prevê a devolução desse saldo
em prazos variados, de acordo com o porte do agri
cultor. Ainda no que se refere aos casos acima o valor
resultante dos descasamentos de índices, por força
dos "planos de governo", será reembolsado pelo te
souro nacional. Já a parcela derivada das práticas ir
regulares dos bancos serão de responsabilidade dessas
instituições;

Enfim, o projeto procura engendrar equação
que garanta eficácia no tratamento das dívidas, com
os devidos cuidados com o Tesouro, e com as tam
bém devidas ressalvas morais. Diante do exposto,
contamos com a aprovação do projeto, em apreço.

Sala das Sessões, de agosto de 2001. - Wal
ter Pinheiro, Adão Preto, Fernando Ferro, João
Cóser, João Grandão, José Pimentel, Luci Choi
macki, Nilson Morão, Orlando Desconsi, Padre
Roque, Waldomiro Fioravante.

LEI N° 7.843, DE 18 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre a atualização monetá
ria das obrigações que menciona, e dá
outras providências.

Art. 4° As obrigações decorrentes de operações
de crédito rural celebradas até 15 de janeiro de 1989,
e relativas aos contratos de valor inferior a 2.500
OTN's nesta data, vencidas ou a se vencerem, vincu
ladas à variação da OTN ou OTN fiscal, serão atuali
zadas:

1- até 31 de janeiro de 1989, pela OTN de 6,92;

11 - de 1° de fevereiro de 1989 até 1° de julho de
1989, pela variação do Bônus do Tesouro Nacional
BTN;

111- a partir de 1° de julho de 1980, pela afiação
do BTN fiscal.

Parágrafo único. Fica assegurada a prorrogação
dos vencimentos de operações rurais, obedecidos os
encargos vigentes, quando o rendimento propiciado
pela atividade objeto de financiamento for insuficiente
para o resgate da dívida, ou a falta de pagamento te
nha decorrido de frustração de safras, falta de merca
do para os produtos ou outros motivos alheios à von
tade e diligência do devedor, assegurada a mesma
fonte de recursos do crédito original.

LEI N° 9.138 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995

Dispõe sobre o Crédito Rural, e dá
outras providências.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu Sanciono a seguinte lei:

Art. 1° É autorizada, para o crédito rural a
equalização de encargos financeiros, observado o
disposto na Lei n° 8.427 de 27 de maio de 1992.

§ 1° Compreende-se na equalização de encar
gos financeiros de que trata o "caput" deste artigo o
abatimento no valor das prestações com vencimento
em 1995, de acordo com os limites e condições es
tabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 2° O Poder Executivo e o Poder Legislativo
providenciarão a alocação de recursos e a suple
mentação orçamentária necessárias à subvenção
econômica de que trata este artigo.

Art. 2° Para as operações de credito rural
contratadas a partir da publicação desta lei e até
31 de julho de 2001, não se aplica o disposto no §
2° do art. 16 da Lei n° 8.880, de 27 de maio de
1994.

'Artigo com redação dada pela Lei n° 10.186. de
12-2-2001.
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VIDE MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.168-40, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

LEI N° 8.177, DE 1° DE MARÇO DE 1991

Estabelece regras para a desindexação
da economia, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Banco Central do Brasil divulgará Taxa
Referencial- TR, calculada a partir da remuneração
mensal média líquida de impostos, dos depósitos a
prazo fixo captados nos bancos comerciais, bancos
de investimento, bancos múltiplos com carteira co
merciai ou de investimentos, caixas econômicas, ou
dos títulos públicos federais, estaduais e municipais,
de acordo com metodologia a ser aprovada pelo Con
selho Monetário Nacional, no prazo de sessenta dias,
e enviada ao conhecimento do Senado Federal.

§ 1° (Revogado pela lei na 8.660, de 28-5-93).

§ 20 As instituições que venham a ser utilizadas
como bancos de referência dentre elas, necessaria
mente, as dez maiores do pais, classificadas pelo vo
lume de depósitos a prazo fixo, estão obrigadas a for
necer as informações de que trata este artigo, segun
do normas estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional, sujeitando-se a instituição e seus adminis
tradores, no caso de infração ás referidas normas, às
penas estabelecidas no art. 44 da lei na 4.595, de 31
de dezembro de 1964.

§ 30 Enquanto não aprovada a metodologia de
cálculo de que trata este artigo. o Banco Central do
Brasil fixará a TA.

Art. 2° O Banco Central do Brasil divulgará, para
cada dia útil, a Taxa Referencial Diária - TRD, corres
pondendo seu valor diário à distribuição "pro rata" dia
da TR fixada para o mês corrente.

'Extinta, a partir de 10 de maio de 1993, pela Lei n°
8.660, de 28-5-93, a Taxa Referencial Diária- TRD deque trata
este artigo.

§1° Enquanto não divulgada a TR relativa ao mês
corrente, o valor da TRD será fixado pelo Banco Central
do Brasil com base em estimativa daquela taxa.

§ 20 Divulgada a TR, a fixação da TRD nos dias
úteis restantes do mês deve ser realizada de forma tal
que a TR O acumulada entre o 1°dia útil do mês e o 1°
dia útil do mês subseqüente seja igual à TR do mês
corrente.

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.618-40, DE 24 DE GOSTO DE 2001

Dispõe sobre o programa de revifali
zação de cooperativas de produção agro
pecuária - recoop, autoriza a criação do
serviço nacional de aprendizagem do
cooperativismo - sescoop, e dá outras
providências.

Art. 14. O art. 20 da lei na 9.138, de 29 de no
vembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 2° Para as operações de crédi
to rural contratadas a partir da publica
ção desta lei e até 31 de julho de 2003,
não se aplica o disposto no § 2° do art.
16 da Lei na 8.880, de 27 de maio de
1994." (NR)

DECRETO DE LEI N° 167,
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre Títulos de Credito Ru
ral e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o 20 do 90 do Ato Institucional na 4,
de 7 de dezembro de 1966,

Decreta:

CAPíTULO I
Do Financiamento Rural

Art. 10 O financiamento rural concedido pelos ór
gãos integrantes do sistema nacional de crédito rural a
pessoa física ou jurídica poderá efetuar-se por meio das
cédulas de crédito rural previstas neste Decreto-lei.

Parágrafo único. Faculta-se a utilização das cé
dulas para os financiamentos da mesma natureza
concedidos pelas cooperativas rurais a seus associa
dos ou às suas filiadas.

Art. 20 emitente da cédula fica obrigado a aplicar
o financiamento nos fins ajustados, devendo compro
var essa aplicação no prazo e na forma exigidos pela
instituição financiadora.

Parágrafo único. Nos casos de pluralidade de
emitentes e não constando da cédula qualquer desig
nação em contrário, a utilização do crédito poderá ser
feita por qualquer um dos financiados, sob a respon
sabilidade solidária dos demais.



TíTULO VIII
Da Origem Social

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS 

CeDI

"Art. 207. As universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa
e de gestão financeira e patrimonial, e obe
decerão ao principio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão."

Os artigos 53 e 54 da Lei de Diretrizes e Bases,
de 1996, detalha as competências e as responsabili
dades associadas à prerrogativa da autononia, den
tre as quais podem ser destacadas aquelas de maior
amplitude:

- criar cursos e definir seus currículos e progra
mas observadas as diretrizes gerais pertinentes;

- definir e executar sua política científica;
- conferir graus e diplomas de gradução e de

pôsgraduação e outros títulos;
- elaborar seus estatutos e regimentos em con

sonância com as normas atinentes;
- firmar contratos e convênios, administrar seu

pessoal e seus recursos financeiros e patrimoniais.
Estas são apenas algumas das múltiplas com

petências derivadas da condição de instituição autô
noma. São atividades que implicam alto nível de res-

Justificação

O artigo 207 da Constituição Federal de 1988 é
bastante claro ao definir a condição de autonomia
como prerrogativa da universidades e assim a espe
cifica:

Art. 2° Os diretores de unidades universitárias
federais serão nomeados pelo Reitor da respectiva
Instituição, observados os mesmos procedimentos
definidos no artigo 1° desta lei.

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

(Apense-se Ao Projeto de Lei n° 5.197, de 2001)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O reitor e o vice-reitor de Universidade

Federal serão escohidos, através do voto universal
entre professores, servidores técnicos administrado
res e estudantes regularmente matriculados, por elei
ção direta e nomeados pelo Presidente da República.

Parágrafo único. O colégio eleitoral, especial
mente constituído para a finalidade prevista no caput
é composto pela comunidade acadêmica a partir de
critérios estabelecidos no estatuto da própria Institui
ção.
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PROJETO DE LEI N° 5'320, DE 2001 ponsabilidade diante da sociedade e da administra-
(Da Sra. Vanessa Grazziotin) ção pública, sela do ponto de vista da formação dos

Dispõe sobre a escolha dos dirigentes profissionais de nível superior que serão a elite diri-
universitários. gente do País, seja do ponto de vista do avanço do co

nhecimento.

Por isso, é de estranhar que instituições com ta
manha responsabilidade não tenham autonomia para
escolher livrimente seus dirigentes.

Em um País de dimensões continentais como o
Brasil é inadmissível imaginar que uma decisão cen
tralizada, nas mãos do Presidente da República, de
fato corresponda às melhores condições de cada ins
tituição para alavancar o desenvolvimento científico
tecnológico da região e do País. O que temos visto é o
cargo de reitor servir de barganha política, estranha
às reais necessidades e potencialidades da institui
ção diante de sua comunidade local e diante da co
munidade científica.

Ninguém melhor do que a própria comunidade
acadêmica para conhecer suas necessidades, suas
potencialidades e seus recursos humanos. E, a partir
deste conhecimento e de sua experiência, identificar,
dentre as suas lideranças, aquelas que têm melhor
condição de coordenar o processo da gestão univer
sitária. E a própria comunidade universitária, integra
da à sociedade em seu entorno e à comunidade cien
tífica, que deve eleger para poder cobrar de seus diri
gentes eleitos o compromisso com o desenvolvimen
to sustentado e a justiça social no País.

Nesta perspectiva e com estes objetivos subme
temos o presente Projeto de Lei, contando com o in
dispensável apoio aos senhores e senhoras parla
mentares desta casa.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2001. _
Vanessa Grazziotin, Deputada Federal.
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CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção I
Da Educação

Art. 207. As universidades gozam de autonomia
ditático-científica, administrativa e de gestão financei
ra e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indis
sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1° É facultado às universidades admitir professo
res, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

, § 1° acrescido pela Emenda Constitucional nO 11, de
30-4-96.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se às institui
ções de pesquisa cientifica tecnológica.

'§ l acrescido pela Emenda Constitucional n° 11, de
30-4-96.

LEI N° 9,394, DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO V
Dos níveis e das Modalidades

de Educação e Ensino

CAPíTULO IV
Da Educação Superior

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são as
seguradas às universidades, sem prejuízo de outras,
as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cur
sos e programas de educação superior previstos nes
ta lei, obedecendo às normas gerais da União e,
quando for o caso, do respectivo sistema de ensino.

11 -- fixar os currículos dos seus cursos e progra
ma, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

111 - estabelecer planos, programas e projetos
de pesquisa científica, produção artística e atividades
de extensão

IV - fixar o número de vagas de acordo com a
capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V -- elaborar e reformar os seus estatutos e regi-
mentos em consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratos, acordos e convênios:
VIII -- aprovar e executar planos, programas e

projetos de investimentos referentes a obras, serviços

e aquisições em geral, bem como administrar rendi
mentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor
na forma prevista no ato de constituição, nas leis e
nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, le
gados e cooperação Financeira resultante de convê
nios com entidades públicas e privadas.

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didá
tico-científica das universidades, caberá aos seus
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos
recursos orçamentários disponíveis, sobre:

1- criação, expansão, modificação e extinção de
cursos:

li - ampliação e diminuição de vagas;
111 - elaboração da programação dos cursos;
IV -- programação das pesquisas e das ativida-

des de extensão;
V - contratação e dispensa de professores:
VI - planos de carreira docente.
Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder

Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico
especial para atender às peculiaridades de sua estru
tura, organização e financiamento pelo Poder Público,
assim como dos seus planos de carreira e do regime
jurídico do seu pessoal.

1° No exercício da sua autonomia, além das atri
buições asseguradas pelo artigo anterior, as universi
dades públicas poderão:

1- propor o seu quadro de pessoal docente, téc
nico e administrativo, assim como um plano de cargos
e salários atendidas as normas gerais pertinentes e
os recursos disponíveis;

11 - elaborar o regulamento de seu pessoal em
conformidade com as normas gerais concernentes;

111 - aprovar e executar planos, programas e pro
jetos de investimentos referentes a obras, serviços e
aquisições em geral, de acordo com os recursos alo
cados pelo respectivo Poder mantenedor;

IV -- elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
V - adotar regime financeiro e contábil que aten

da às suas peculiaridades de organização e funciona
mento;

VI - realizar operações de crédito ou de financia
mento, com aprovaçao do Pode competente, para aquisi
ção de bens imóveis instalações e equipamentos;

VII - efetuar transferências, quitações e tomar ou
tras providências de ordem orçamentária, financeira e
patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.

§ 2° Atribuições de autonomia universitária po
derão ser estendidas a instituições que comprovem
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alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa,
com base na avaliação realizada pelo Poder Público.

PROJETO DE LEI N° 5.371, DE 2001
(Do Sr. Eni Voltolini)

Dispõe sobre o sistema de fusos
horários no território brasleiro.
(Às Comissões de Minas e Energia; de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A hora legal em território brasileiro se

guintes fusos horários:
I - o primeiro, que abrange as ilhas oceânicas,

inclusive Fernando de Noronha, e é caracterizado
pela hora de Greenwich menos duas horas;

1\- o segundo, que abrange os Estados do Ama
pá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins,
Distrito Federal e a parte do Pará situada a leste da li
nha que, partindo da foz do Rio Jari, sobe pelo rio
Amazonas até alcançar a foz do Rio Xingu, subindo
por este até os limites de Mato Grosso, e é caracteri
zado pela hora de Greenwich menos três horas;

111 - o terceiro, que abrange os Estados de
Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, a parte do Estado do Pará situada a oeste
da linha a que se refere a alínea "b" deste artigo, e a
parte do Amazonas situada a leste da geodésica
que, partindo de Tabatínga, vai a Porto do Acre, in
cluindo essas duas localidades, e é caracterizado
pela hora de Greenwich menos quatro horas;

IV - o quarto, que abrange o Estado do Acre e
a parte do Estado do Amazonas situada a oeste de
geodésica a que se refere a alínea "c" deste artigo,
e é caracterizado pela hora de Greenwich menos
cinco horas.

Art. 2° Evedada a adoção do horário de verão
ou de qualquer outro tipo de horário especial em
todo o território nacional.

Art. 3° Ficam revogados os Decretos n° 2.784,
de 18 de junho de 1913 e as alíneas "a" e "b" do item I
do art. 1° do Decreto-Lei n° 4.295, de 13 de maio de
1942.

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

Justificação

Até hoje, não se conseguiu comprovar em nos
so País, a real vantagem da instituição do horário de
verão. Quanto às c desvantagens, estas já são por de
mais conhecidas da população brasileira: aumento do
número de assaltos e estupros, principalmente entre
aqueles que precisam deixar os seus lares muito
cedo para ir trabalhar, ocorrência mais freqüente de
distúrbios do sono, sobretudo entre idosos e crianças,
motoristas mais cansados e desatentos ao volante, o
que redunda na elevação do número de acidentes.

Do ponto de vista econômico, fica difícil provar
que uma economia de 1 a 1,5% seja realmente signifi
cativa para o Pais, quando se sabe que uma boa cam
panha educativa pode levar a população a, sem gran
des constrangimentos, economizar até 5% de ener
gia, evitando se, assim, os custos sociais implícitos
em uma mudança de fuso horário.

O atual momento vivido pelos brasileiros, diante
da necessidade de racionamento, quando cada cida
dão está sendo instado a economizar 20% de energia
elétrica, prova que nossa população é extremamente
madura, civilizada e colaboradora, quando se depara
com uma real situação de em urgência. Não é justo,
portanto, impor ao povo sacrifícios desnecessários,
diante de uma perspectiva de economia que, compro
vadamente, não chega nem a 2%.

A iniciativa se submeter á apreciação dos nobres
Pares a presente proposição, que transforma em lei o
sistema de ora legal brasileiro, regula até hoje pelo De
creto n° 2.784, de 18 de junho de 1913, e veda a adoção
de horários especiais no País, baseia-se, portanto, no
pressuposto de que a população brasileira, pelo seu va
Iar cívico, apresenta toda a condição de responder a
apelos oficiais, não só por economia de energia, mas
por outras provas de civilidade, sem que para isso seja
necessário recorrer a artifícios polêmicos e de eficácia
duvidosa, como é o caso do horário de verão.

Plenário Ulysses Guimarães, de 19 setembro
de 2001. _ Eni Voltolini, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS 

CeDI

DECRETO N. 2.784,
DE 18 DE JUNHO DE 1913

Determina a hora legal.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos
do Brazíl:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou
e eu sanciono a resolução seguinte:



DECRETO-LEI N° 4.295, DE 13 DE MAIO DE 1942

Estabelece medidas de emergência,
transitórias, relativas à indústria da energia
elétrica.

I - À utilização mais racional e econômica das
correspondentes instalações, tendo em vista particu
larmente:

o Presidente da República, usando da atribui
ção que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decre
ta:

Art. 1° Afim de melhor aproveitar e de aumentar
as disponibilidades de energia elétrica no pafs, cabe
rá ao Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
(CNAEE,) determinar ou propor medidas permanen
tes:
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Art. 1.° Para as relações contractuais internacio- a) o melhor aproveitamento da energia produzi-
nais e commerciaes, o meridiano de Greenwich será da, mediante mudanças de horários de consumidores
considerado fundamental em todo o território da Re- ou por seu agrupamento em condições mais favorá-
pública dos Estados Unidos do Brazil. veis, bem como o fornecimento a novos consumidores

Art. 2° O território da República fica dividido, no cujas necessidades sejam complementares das dos
que diz respe~o á hora legal, em quatro fusos distinctos: existentes, e quaisquer outras providências análogas.

a) o primeiro fuso, caracterizado pela hora de b) a redução de consumo, seja pela eliminação
Greenwich menos duas horas, comprehende o arqui- das utilizações prescindíveis, seja pela adoção de
pélago Fernando de Noronha e a ilha da Trindade; hora especial nas regiões e nas épocas do ano em

b) o segundo fuso, caracterizado pela hora de que se fizer conveniente.
Greenwich menos três horas, comprehende todo o li- 11 - Ao acréscimo de capacidade ou ao mais efi-
toral do Brazil e os Estados interiores (menos ciente aparelhamento das mencionadas instalações,
Mato-Grosso e Amazonas), bem como parte do Esta- pela execução compulsória das modificações ou am-
do do Pará delimitada por uma linha que, partindo do pliações, de que trata o decreto-lei n° 2.059, de 5 de
monte Grevaux, na fronteira com a Guyana Franceza, março de 1940, tanto nas instalações a que se refere
vá seguindo pelo alveo do rio Pecuary até o Javari, esse decreto-lei como em quaisquer outras destina-
pelo alveo deste até o Amazonas e, ao sul pelo leito das à produção, transmissão transformação - e distri-
do Xingú até entrar no Estado de Malto-Grosso: buição de energia elétrica.

c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora média 111 - Ao estabelecimento compulsório de novas
de Greenwich "menos quatro horas", comprehenderá instalações de produção de energia elétrica e das
o Estado do Pará a W da linha precedente, o Estado complementares, de transmição, de transformação e
de Matto-Grosso e a parte do Amazonas que fica a E distribuição, para evitar deficiências nas zonas de
de uma linha (circulo máximo) que, partindo de Taba- operação atribuídas às empresas.
tinga, vá a Porto Acre; § 1° Serão determinadas por meio de resolução

d) o quarto fuso, caracterizado pela hora de do CNAEE:
Greenwich "menos cinco horas", comprehenderá o a) As medidas constante do inciso I e suas alí-
território do Acre e os cedidos recentemente pela Bo- neas, quando envolverem apenas pessoas ou empre-
livia, assim como a área a W da linha precedentemen- sas que exploram a indústria da energia elétrica;
te descripta. b) as modificações de instalações previstas no

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em con- inciso 11 deste artigo e no citado decreto-lei n° 2059,
trário. de 5 de março de 1940.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1913, 92° da § 2° As demais medidas de que trata o presente
Independencia e 25° da Republica. _ HERMES R. DA artigo serão determinadas por decreto do Governo
FONSECA _ Pedro de Toledo. Federal, cujo projeto incumbirá ao CNAEE.

§ 3° Quando o estabelecimento de novas insta
lações ou a ampliação ou modificação das existentes
tiverem o caráter compulsório e for verificada, para
sua execução, a impossibilidade financeira, total ou
parcial, por parte da empresa, ficará a respectiva efe
tivação condicionada à abertura do crédito necessá
rio, cujo montante será indicado pelo CNAEE.

Art. 2° Enquanto não for possível, em certas zo
nas, atender a todas as necessidades do consumo de
nergia elétrica, o fornecimento será racionado se 
gundo a importãncia das correspondentes finalida
des, adotando-se, em cada caso concreto, uma seria
ção preferencial estabelecida pelo CNAEE.

Art 3° Para facilitar aos Governos dos Estados,
Territórios ou Municípios às entidades autárquicas e
às empresas ou pessoas brasileiras o estabelecimen
to de novas instalações, bem como a ampliação ou a
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modificação das existentes, ser-Ihes-ão facultados, Art. 3° É vedada a adoção de horários especiais
no Banco do Brasil e nas Instituição de crédito popu- em todo o território nacional.
lar e de previdência social, créditos especiais, equi- Art. 4° Esta lei entra em vigor noventa dias após
parados, nessas instituições, aos destinados às in- a data de sua publicação.
dústrias que interessam à defesa nacional. Art. 5° Ficam revogados o Decreto n° 2.784, de
......... 18 de junho de 1913, e alínea b do inciso I do art. 1°
... do Decreto-lei n° 4.295, de 13 de maio de 1942.

PROJETO DE LEI N° 5.389, DE 2001
(Do Sr. Elias Murad)

Dispõe sobre o sistema de fusos
horários e veda a adoção de horários
especiais no território nacional.
(Apense-se Ao Projeto de Lei n° 5.371, de
2001)

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

Art. 1° Esta lei divide o território brasileiro em
quatro fusos horários e veda a adoção de horários
especiais.

Art. 2° O território brasileiro fica dividido, no que
respeita à hora legal, nos quatro fusos horários se
guintes, definidos em relação à hora de Greenwich:

a) o primeiro fuso, caracterizado pela hora de
Greenwich menos duas horas, compreende as ilhas
oceânicas, inclusive Fernando de Noronha;

b) o segundo fuso, caracterizado pela hora de
Greenwich menos três horas, compreende o Distrito
Federal e os Estado, do Amapá, do Maranhão, do
Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraí
ba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Ba
hia, de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de
Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio
Grande do Sul, de Goiás, de Tocantins, e a parte do
Pará a leste da linha que, partindo da foz do rio Jari,
sobe pelo rio Amazonas até alcançar a foz do rio
Xingu, subindo por este até os limites de Mato Gros
so.

c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora de
Greenwich menos quatro horas, compreende os
Estados de Rondônia, de Roraima, de Mato Grosso
do Sul, do Mato Grosso, a parte do Estado do Pará
a oeste da linha referida na alínea b deste artigo, e
a parte do Estado do Amazonas a leste da linha ge
odésica que, partindo de Tabatinga, vai a Porto
Acre, incluindo estas duas localidades;

d) o quarto fuso, caracterizado pela hora de
Greenwich menos cinco horas, compreende o Estado
do Acre e a parte do Estado do Amazonas a oeste da
linha geodésica referida na alínea c deste artigo.

Justificação

A presente proposição objetiva atualizar e
transformar em lei o sistema de regulamentação da
hora legal no País, regida até hoje pelo Decreto n°
2.784, de 18dejunhode 1913.

As modificações propostas no art. 2° não alte
ram o referido Decreto em sua essência, uma vez
que se limitam a atribuir-lhe um caráter mais técni
co, bem como a incorporar ao texto as mudanças
recentes verificadas na organização territorial brasi
leira.

Já o art. 3° veda a adoção de horários especia
is em todo o território nacional, revogando, com
isso, a alfnea b do inciso I do art 1° do Decreto-lei n°
4295, de 13 de maio de 1942, que estabelece me

didas de emergência, trans~órias, relativas à indústria
de energia elétrica.

O motivo que nos leva a propor a adoção des
sa medida diz respeito ao fato de, tendo em vista a
pequena variação no índice de luminosidade ao lon
go dos diferentes meses do ano em nosso País, não
haver ficado suficientemente comprovada, até hoje,
a importância da instituição de horários especiais,
como forma de se lograr reduções significativas no
consumo de energia Elétrica.

Com efeito, alardeia-se que, com a adoção
dos chamados "horários de verão", deixa-se de con
sumir cerca de 1 a 1,5% de e energia em todo o ter
ritório brasileiro. Esta cifra não corresponde, no en
tanto, sequer à margem de erro admitida normal
mente no processo de cálculo do consumo de ener
gia elétrica em nível Nacional.

São portanto, insignificantes os efeitos positi
vos provocados sobre a economia do País, por meio
da adoção de horários especiais.

Quanto aos impactos negativos sobre a vida
da população, advindos da instituição desses horári
os, estes são incontáveis.

Conhecida na área médica é, por exemplo, a
síndrome do jet lag, provocada por mudanças brus
cas no chamado "relógio biológico" das pessoas.
Essas mudanças são desencadeadas por alterações
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súbitas no ciclo de dormir e acordar, e são responsá
veis pela ocorrência de fadiga, insônia, dores de ca
beça, pensamento confuso, irritabilidade, constipa
ção e queda da imunidade, entre outros males.

A redução da intensidade do pulso da melatoni
na, hormônio produzido pela glândula pineal é, po
rém, a conseqüência mais grave das alterações vio
lentas no relógio biológico, uma vez que esse hormô
nio regula muitas das funções neuroendócrinas do or
ganismo humano. Cumpre ressaltar que os efeitos
negativos do mau funcionamento da glândula pineal
fazem-se sentir mais fortemente nos organismo das
crianças e das pessoas idosas.

As eventuais vantagens da diminuição do con
sumo de energia acarretada pela adoção dos horários
especiais ficam ainda menos evidentes quando se leva
em conta o perigo a que são expostos aqueles que, obri
gados a acordar mais cedo que o habitual, para se deslo
carem em direção aos seus locais de trabalho, vêem-se
na contingência de ter de enfrentar às escuras o drama
da insegurança que ronda as cidades brasileiras.

Não se justifica, portanto, que em nome de um
benefício que se pode considerar irrelevante para a
economia do País como um todo, exponha-se, de ma
neira compulsória, a população a uma circunstância
que, comprovadamente, implica efeitos negativos so
bre sua saúde e sua própria segurança.

O comportamento da sociedade brasileira bem
que dispensa artifícios legais para a consecução de
objetivos claros, como a economia de energia, conforme
ficou sobejamente demonstrado no enfrentamento da
crise de fornecimento de energia por que passa o País.

Esperamos, por isso, poder contar com o apo
io dos nobres pares à presente iniciativa, a qual, te
mos certeza, uma vez aprovada, contribuirá para a
melhoria das condições de vida de todos os brasilei
ros.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2001. _
Deputado Elias Murad.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA TlVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;

111- fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;

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

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

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

VII - transferência temporária da sede do
Governo Federal;

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

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

X - criação, transformação e extinção de cargos,
e empregos e funções públicas;

XI - criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração pública;

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

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

montante da dívida mobiliária federal.
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supre

mo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos
Presidentes da República, da Câmara dos Deputa
dos, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fede
ral, observado o que dispõe os arts. 39, § 4°, 150, 11,
153,111, e 153 § 2°, I.

Inciso XV acrescido pela Emenda Constitucio
nal n° 19, de 4-6-1998.
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Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

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

§ 1° Se o Presidente da República considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou con
trário ao interesse público, vetá-Io-á total ou parcial
mente, no prazo de quinze dias úteis, contados da
data do recebimento, e comunicará, dentro de qua
renta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal
os motivos do veto.

§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto ín
tegral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 30 Decorrido o prazo de quinze dias, o Silêncio
do Presidente da República importará sanção.

§ 40o veto será apreciado em sessão conjunta,
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta
dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

§ 50 Se o veto não for mantido, será o projeto
enviado, para promulgação, ao Presidente da Repú
blica

§ 60 Esgotado sem deliberação o prazo estabe
lecido no § 40 o veto será colocado na ordem do dia
da sessão imediata, sobrestadas as demais proposi
ções, até sua votação final, ressalvadas as matérias
de que trata o Art. 62, parágrafo único.

§ 70 Se a lei não for promulgada dentro de qua
renta e oito horas pelo Presidente da República, nos
casos dos parágrafos 30 e 5° o Presidente do Senado
a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo,
caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

DECRETO-LEI N° 4.295, DE 13 DE MAIO DE 1942

Estabelece medidas de emergência,
transitórias, relativas à indústria da
energia elétrica.

O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da constituição, decreta:

Art. 10 Afim de melhor aproveitar e de aumentar
as disponibilidades de energia elétrica no país, cabe-

rá ao Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
(CNAEE) determinar ou propor medidas pertinentes:

I - À utilização mais racional econômica das cor·
respondentes instalações, tendo em vista particular
mente:

a) o melhor aproveitamento da energia produzi
da, mediante mudanças de horários de consumidores
ou por seu agrupamento em condições mais favorá
veis, bem como o fornecimento a novos consumido
res cujas necessidades sejam complementares das
dos existentes, e quaisquer outras providências aná
logas;

b) a redução de consumo, seja pela eliminação
das utilizações prescindíveis, seja pela adoção de
hora especial nas regiões e nas épocas do ano em
que se fizer conveniente.

11 - Ao acréscimo de capacidade ou ao mais efi
ciente aparelhamento das mencionadas instalações,
pela execução compulsória das modificações ou am
pliações, de que trata o decreto-lei n° 2.059, de 5 de
março de 1940, tanto nas intalações a que se refere
esse decreto-lei como em quaisquer outras destina
das à produção, transmissão, transformação e distri
buição de energia elétrica.

111 - Ao estabelecimento compulsório de novas
instalações de produção de energia elétrica e das
complementares, de transmissão, transformação e
distribuição, para evitar deficiências nas zonas de
operação atribuídas às empresas.

§ 1° Serão determinadas por meio de resolu
ção do CN AEE.

a) as medidas constantes do inciso I e suas
alíneas, quando envolverem apenas pessoas ou em
presas que exploram a indústria da energia elétrica;

b) as modificações de instalações prevista no
inciso 11 desde artigo e no citado decreto-lei n°
2.059, de 5 de março de 1940.

§ 20 As demais medidas de que trata o presen
te artigo serão determinadas por decreto do Gover
no Federal, cujo projeto incumbirá ao CNAEE.

§ 30 Quando o estabelecimento de novas ins
talações ou a ampliação ou modificação das exis
tente tiverem o carater compulsório e for verificada,
para sua execução, a impossibilidade financeira, to
tal ou parcial, por parte da empresa, ficará a respec
tiva efetivação condicionada à abertura do crédito
necessário, cujo montante será indicado pelo
CNAEE.

Art. 2° Enquanto não for possível, em certas zo
nas, atender a todas as necessidades do consumo de



PROJETO DE LEI N° 5.399, DE 2001
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre a instalação de dispo
sitivo de alarme em esteiras e escadas
rolantes destinadas ao transporte de
passageiros em todo o País.
(Às Comissoes de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 _ Art.
24,11)

Justificação

É comum observarmos situações de tumulto e
pânico e, até mesmo, acidentes graves, decorrentes
de paradas bruscas, sem advertência prévia aos pas
sageiros de esteiras e escadas rolantes.

Os grandes prejudicados com a ausência de
alarmes que alertem previamente os usuários de es
teira e escadas rolantes, para uma parada iminente,

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As esteiras e escadas rolantes para
transporte de passageiros instaladas em todo o País
disporão de dispositivo de alarme destinado a aler
tar, previamente, os usuários em caso de parada imi
nente.

Art. 2° O dispositivo de alarme de que trata o
Artigo 1° deverá ser instalado de acordo com as es
pecificações constantes das normas expedidas pelo
órgão federal competente do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalizacão e Qualidade Industrial.

Art. 3° Os estabelecimentos cujas esteiras e
escadas rolantes para transporte de passageiros já
se encontrem em funcionamento, disporão de um
prazo de trezentos e sessenta dias, contados da
data de publicação desta lei, para adequar-se às suas
exigências.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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nergia elétrica, o fornecimento será racionado se - d) o quarto fuso, caracterizado pela hora de
gundo a importância das correspondentes finalida- Greenwich "menos cinco horas", comprehenderá o
des, adotando-se, em cada caso concreto, uma seria- territorio do Acre e os cedidos recentemente pela
ção preferencial estabelecida pelo CNAEE. Bolivia, assim como area a W da Linha precedente-

Art. 3° Para facilitar aos Governos dos Estados, mente descripta.
Territórios ou Municipios às entidades autárquicas e Art. 3° Ficam revogadas as disposições em
às empresas ou pessoas brasileiras o estabelecimen- contrário.
to de novas instalações, bem como a ampliação ou a Rio de Janeiro, 18 de junho de 1913, 92° da
modificação das existentes ser-Ihes-ão facultados, no Inpendência e 25° da Republica. _ HERMES R. DA
Banco do Brasil e nas instituições de crédito popula- FONSECA _ Pedro de Toledo.
res e de previdência social, créditos especiais, equi-
parados, nessas instituições, aos destinados às in-
dústrias que interessam à defesa nacionaL

DECRETO N° 2.784, DE 18 DE JUNHO DE 1913

Determia a hora legal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos
do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou
e eu sanciono a resolução seguinte:

Art. 1° Para as relações contractuaes internaci
onaes e commerciaes, o meridiano de Greenwich
será considerado fundamental em todo o territorio
da República dos Estados Unidos do Brazil.

Art. 2° O territorio da Republica fica dividido,
no que diz respeno à hora legal, em quatro fusos dis
tinctes:

a) o primeiro fuso, caracterizado pela hora de
Greenwich "menos duas horas", comprehende o ar
chipelago Fernando de Noronha e a ilha de Trinda
de;

b) o segundo fuso, caracterizado pela hora de
Greenwich "menos tres horas", comprehende todo o
litoral do Brazil e os Estados interiores: (menos Mat
to-Crosso e Amazonas) bem como parte do Estado
do Pará delimitada por uma linha que, partindo do
monte Grevaux, na fronteira com a Guyana France
za, vá seguindo pelo alveo do rio Pecuary até o Ja
vary, pelo alveo deste até o Amazonas e ao sul pelo
leito do Xingú até entrar no Estado de Matto-Gros
so;

c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora mé
dia de Greenwich "menos quatro horas", compre
henderá o Estado do Pará a W da linha precedente,
o Estado de Malto-Grosso e a parte do Amazonas
que fica a E de uma linha (circulo maximo) que, par
tindo de Tabatinga, vá a Porto Acre;



§ 4° A vantagem pessoal de que trata o § 3°
estará sujeita exclusivamente à atualização decor
rente de revisão geral da remuneração dos servido
res públicos federais.

Art. 3° Sobre os vencimentos referidos no art.
1° incidirão os reajustes concedidos a título de revi
são geral da remuneração dos servidores públicos
federais a partir de 1° de janeiro de 2002.

§ 3° A diferença que se verificar entre a remu
neração percebida e aquela a que os servidores,
passarem a fazer jus após o enquadramento será
assegurada como vantagem pessoal nominalmente
identificada, a ser absorvida por ocasião do desen
volvimento no cargo.

PROJETO DE LEI N° 5.569, DE 2001
(Do Poder Executivo)
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cabam sendo os idosos, pessoas com dificuldade § 2° O enquadramento observará as normas
de locomoção, deficientes, gestantes e crianças, ou pertinentes ao Pucrce.
seja, exatamente a parte da população que necessi
ta de atenção e cuidados especiais.

O Projeto de lei que ora submetemos à apreci
ação dos nobres Pares, tem assim por objetivo faci
litar a circulação dessas pessoas tanto em espaços
públicos quanto privados e contribui em última ins
tância, para melhorar as condições gerais de segu
rança da população.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2001. _
Deputado Silas Brasileiro.

MENSAGEM N° 1.110/01

Dispõe sobre os vencimentos dos
servidores que menciona das Institui
ções Federais de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação, e dá outras
providências.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação
(art. 54); e de Constituiçao e Justiça e de
Redação (art. 54 - Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os vencimentos dos cargos e empregos
dos servidores técnico administrativos e técnico-ma
rítimos ativos e inativos e dos pensionistas da insti
tuições federais de ensino vinculadas ao Ministério
da Educação, de que trata a Lei n° 7.596, de 10 de
abril de 1987, ressalvados os de professor de 3°
grau, de professor de 1° e 2° graus e dos integran
tes da área juridica abrangidos pela Medida Provisó
ria n° 2.229-43, de 6 de setembro 2001, passam a
ser os constantes no Anexo a esta lei, a partir de 1°
de janeiro de 2002.

Art. 2° O estabelecido no art. 1° aplica-se tam
bém aos cargos redistribuídos para as instituições
federais de ensino, bem como aos empregos, não
enquadrados no Plano Único de Classificação e Re
tribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE, até a
data de publicação desta lei.

§ 1° Ficam enquadrados no PUCRCE, a partir
de 1° de janeiro de 2002, os servidores ocupantes
dos cargos efetivos de que trata o caput.

Art. 4° A progressão funcional dos servidores
técnico-administrativos e técnico-marítimos ocorrerá
por permanência no cargo ou emprego, por mérito e
por titulação e qualificação, observados os requisi
tos fixados no regulamento.

Art. 5° Fica extinta, a partir de 1° de janeiro de
2002, a Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa Educacional- GDAE, de que
trata o art. 56 da Medida Provisória nO 2.229-43, de
2001.

Parágrafo único: Até 31 de dezembro de 2001,
o GDAE será devida no percentual de cento e ses
senta por cento para os servidores ativos e cento e
quarenta por cento para os inativos, pensionistas e
àqueles servidores que venham a inativar-se antes
de sua extinção.

Art. 6°Não édevida aos servidores alcançados por
esta Lei a Gratificação de Atividade Executiva de que tra
ta a Lei Delegada n° 13, de 27 de agosto de 1992.

Parágrafo único. Até 31 de dezembro de 2001,
o disposto no caput não se aplica aos cargos tecni
cos-marítimos e aos cargos técnicos administrativos
redistribuídos de que trata o art. 2°.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8° Ficam revogados o inciso XIII do art. 1°,
os arts. 55, 56, 57, o § 3° do art. 59, o parágrafo úni
co do art. 60 e o inciso VII do art. 61 da Medida Pro
visória n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, a
partir de 1° de janeiro de 2002.

Brasília,
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CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - administração pública, observado o disposto no art.

CeDI 84, VI;
* Alínea ''f' com redação dada pela Emenda

Constitucional n° 32, de 11-09-2000
f) militares das Forças Armadas. seu regime jurí

dico, provimento de cargo, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.

* Alínea ''f'' acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 18, 5-2-1998.

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
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 emprego públi

cos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Território, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria:

• Alfnea "c' com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n° 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.150-39,
DE 31 DE MAIO DE 2001

(Reeditada pelas Medidas Provisórias n° 2150-42,
de 24-8-2001, n° 2229-43 de 6-9-2001)

Dispõe Sobre a Criação, Reestrutu
ração e Organização de Carreiras,
Cargos e Funções Comissionadas Técnica
No Âmbito da Administração Pública
Federal Direta, Autárquica e Fundacional, 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° Esta Medida Provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal e de Fis
cal Federal Agropecuária, reestrutura e organiza as
seguintes carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e controle e Técnico de
Finanças e Controle;

11 - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111- Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de

mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

6 "OS Parses em Desenvolvimento no Direito Espacial" in Parceri
as Estratégicas, n° 7, outubro/1999

7 Committee on de Peaceful Uses of Outer Space- Comitê sobre
os Usos Pacfficos do Espaço Cósmico das Nações Unidas
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IPEA;
VI- Técnico de Planejamento P -1501 do Grupo

P-1500;
VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco

Central do Brasil;
VIII-Inspetor e Analista da Comissão de Valo

re; Mobiliários - CVM;
IX - Analista Técnico da Superintendência de

Seguros Privados - SUSEP;
X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
XI- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII- Técnicos-Administrativos das Instituições

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Edu
cação.

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se referem
o art. 1° são agrupados em classes ou categorias e
padrões, na forma dos Anexos I, 11 e 111.

Art. 3° O ingresso nos cargos de que trata esta
Medida Provisória far-se-á no padrão inicial da classe
ou categoria inicial do respectivo cargo, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, exi
gindo-se curso superior ou médio, ou equivalente,
concluído, conforme nível do cargo, observados os
requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. O concurso referido no caput po
derá ser realizado por áreas de especialização, organi
zado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso,
curso de formação, conforme dispuser o edital de aber
tura do certame, observada a legislação pertinente.

LEI N° 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987,

Altera Dispositivos do Decreto-lei n°
200, de 25 de Fevereiro de 1967, modifi
cado pelo decreto-lei n° 900, de 29 de Se
tembro de 1969 e pelo decreto-lei n°
2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° O Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro
de 1967, alterado pelo Decreto-lei nO 900, de 29 de se
tembro de 1969, e pelo Decreto-lei n° 2.299, de 21 de
novembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

I - o inciso II do art. 4° fica acrescido da seguinte
alínea d, passando o atual § 1° a parágrafo único, na
forma abaixo:

"Art. 4° ..

11- ..
d) fundações públicas.

Parágrafo único. As entidades compreendidas
na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério
em cuja área de competência estiver enquadrada sua
principal atividade."

11 - o art. 5° fica acrescido de um inciso e um
parágrafo, a serem numerados, respectivamente,
como inciso IV e 30, na forma abaixo:

"Art. 5° .

IV - Fundação Pública - a entidade do
tada de personalidade jurídica de direito pri
vado, sem fins lucrativos, criada em virtude
de autorização legislativa, para o desenvol
vimento de atividades que não exijam exe
cução por órgãos ou entidade de direito pú
blico, com autonomia administrativa, patri
mônio próprio gerido pelos respectivos ór
gãos de direção, e funcionamento custeado
por recursos da União e de outras fontes.

§ 3° As entidades de que trata o inciso
IV deste artigo adquirem personalidade jurí
dica com a inscrição da escritura pública de
sua constituição no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, não se lhes aplicando as demais
disposições do Código Civil concernentes
às fundações".

Art. 2° São classificadas como fundações pú
blicas as fundações que passaram a integrar a
Administração Federal Indireta, por força do dispos
to no § 2° do art. 4° do Decreto-Lei nO 200, de 25 de
fevereiro de 1967, na redação dada pelo Decre
to-Lei nO 2.299, de 21 de novembro de 1986.

Art. 3° As universidades e demais instituições fe
derais de ensino superior, estruturadas sob a forma
de autarquia ou de fundação pública, terão um Plano
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e
Empregos para o pessoal docente e para os servido
res técnicos e administrativos, aprovado, em regula
mento, pelo Poder Executivo, assegurada a obser
vância do princípio da isonomia salarial e a uniformi
dade de critérios tanto para ingresso mediante con
curso público de provas, ou de provas e títulos, quan
to para a promoção e a ascensão funcional, com valo
rização do desempenho e da titulação do servidor.

§ 1° Integrarão o Plano Único de Classificação e
Retribuição de Cargos e Empregos previsto neste
artigo:
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a) os cargos efetivos e empregos permanentes,
estruturados em sistema de carreira, de acordo com a
natureza, grau de complexidade e responsabilidade
das respectivas atividades e as qualificações exigidas
para o seu desempenho;

b) as funções de confiança, compreendendo ati
vidades de direção, chefia e assesoramento.

§ 2° O Poder Executivo estabelecerá, no Regu
lamento mencionado no caput deste artigo, os critéri
os de reclassificação das funções de confiança, de
transposição dos cargos efetivos e empregos perma
nentes integrantes dos atuais planos de classificação
de cargos e empregos, bem como os de enquadra
mento dos respectivos ocupantes, pertencentes às
instituições federais de ensino superior ali referidas,
para efeno de inclusão no Plano Único de Classificação e
Retribuição de Cargo e Empregos.

§ 3° Os atuais servidores das autarquias fede
ral, de ensino superior, regidos pelo Estatuto dos Fun
cionários Públicos Civis da União, serão incluídos no
Plano Único de Classificação e Retribuição de Car
gos e Empregos, sem prejuízo de sua permanência
no respectivo regime jurídico, aplicando-se-Ihes o dis
posto no § 4° deste artigo.

§ 4° A partir do enquadramento do servidor no
Plano Único de Classificação e Retribuição de Car
gos e Empregos, cessará a percepção de qualquer
retribuição nele não expressamente prevista.

§ 5° O disposto neste artigo e seguintes aplica-se
aos Centros Federais de Educação Tecnológica e aos
estabelecimentos de ensino de 1° e 2° Graus, subor
dinados ou vinculados ao Ministério da Educação.

LEI N° 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2002
e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. 32. A reserva de contingência será constituí
da exclusivamente cem recursos do orçamento fiscal
e será equivalente a, no mínimo, dois por cento da re
ceita corrente líquida na proposta orçamentária, e a
um por cento na lei, sendo considerada como despe
sa primária ao menos metade do montante da reser
va constante da proposta, para efeito de apuração do
resultado fiscal.

Parágrafo único. Não será considerada, para os
efeitos do caput, a reserva à conta de receitas vincu
ladas e diretamente arrecadadas dos fundos e das
entidades da administração indireta.

LEI COMPLEMENTAR N" 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.

CAPíTULO IV
Da Despesa Pública

SEÇÃO I
Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, ir
regulares e lesivas ao patrimônio público a geração
de despesa ou assunção de obrigação que não aten
dam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen
to de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:

1- estimativa do impacto orçamentário-financei
ro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subseqüente;

II - declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1° Para os fins desta lei Complementar, consi
dera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que somadas todas as despesas da mesma espécie
realizadas e a realizar, previstas no programa de tra
balho, não sejam ultrapassados os limnes estabelecidos
para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas pre
vistos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de
suas disposições.

§ 2° A estimativa de que trata o inciso I do caput
ser acompanhada das premissas e metodologia de
cálculo utilizadas.



Pessoal Técnico-administrativo das Instituições
Federais de Ensino

Art. 55. Os cargos efetivos das instituições fede
rais de ensino, vinculadas ao Ministério da Educação,

Dispõe sobre a criação, reestruturação
e organização de carreiras, cargos e fun
ções comissionadas técnicas no âmbito
da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, 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. 10 Esta Medida Provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal e de Fis
cal Federal Agropecuário, reestrutura e organiza as
seguintes carreiras e cargos:

1- Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

11 - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111- Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de

mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII-Inspetor e Analista da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
XI - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII - Técnicos-Administrativos das Instituições

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Edu
cação.

Art. 20 As carreiras e os cargos a que se relerem
o art. 1° são agrupados em classes ou categorias e pa
drões, na forma dos Anexos I, 11 e 111.
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§ 3° Ressalva-se do disposto neste artigo a des- .

pesa considerada irrelevante, nos termos em que dis- MEDIDA PROVISÓRIA N0 2.229-43,
puser a lei de diretrizes orçamentárias. DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

§ 4° As normas do caput constituem condição
prévia para;

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento
de bens ou execução de obras;

11- desapropriação de imóveis urbanos a que se
refere o § 3° do art. 182 da Constituição.

SUBSEÇÃO I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter con
tinuado a despesa corrente derivada de Lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.

§ 1° Os atos que criarem ou aumentarem des
pesa de que trata o caput deverão ser instruídos com
a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demons
trar a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2° Para efeito do atendimento do § 1°, o ato
será acompanhado de comprovação de que a despe
sa criada ou aumentada não afetará as metas de re
sultados fiscais previstas no anexo referido no § 1° do
ar!. 4°, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento perma
nente de receita ou pela redução permanente de des
pesa.

§ 3° Para efeito do § 2°, considera-se aumento
permanente de receita o proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majora
ção ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4° A comprovação referida no § 2°, apresen
tada pelo proponente, conterá as premissas e meto
dologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame
de compatibilidade da despesa com as demais nor
mas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamen
tárias.

§ 5° A despesa de que trata este artigo não
será executada antes da implementação das medi
das referidas no § 2°, as quais integrarão o instru
mento que a criar ou aumentar.

§ 6° O disposto no § 1° não se aplica às des
pesas destinadas ao serviço da dívida nem ao rea
justamento de remuneração de pessoal de que trata
o inciso X do art. 37 da Constituição.

§ 7° Considera-se aumento de despesa a pror
rogação daquela criada por prazo determinado.
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de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987,
ressalvados os de professor de 3° grau, de professor
de 1° e 2° graus e os integrantes da área jurídica
abrangidos por esta Medida a Provisória são reestru
turados na forma da alínea a do Anexo 1 e têm a sua
correlação de cargos estabelecida no Anexo IV.

Art. 56. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade Técnico-Administrativa Educacional
- GDAE, devida aos ocupantes dos cargos Técni
cos-Administrativos das instituições federais de ensi
no, vinculadas ao Ministério da Educação, referidos
no art. 55, conforme percentuais discriminados a seguir,
incidentes sobre o vencimento básico do servidor:

1- cento e quarenta por cento, correspondente á
parte fixa da Gratificação; e

11 - sessenta porcento, a título de parcela variável.

§ 1° A GDAE será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem como do desempenho
institucional da instituição federal de ensino, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo.

§ 2° As avaliações de desempenho individual
deverão ser fe tas em escala de zero a cem pontos,
sendo que o desvio padrão deverá ser maior ou igual
a cinco e a média aritmética das avaliações individua
is deverá ser menor ou igual a noventa pontos, consi
derando o conjunto das avaliações de cada instituição
federal de ensino.

Art. 57. Os valores dos vencimentos dos cargos
referidos no art. 55 desta Medida Provisória são os
constantes do Anexo XVIII.

Funções Comissionadas Técnicas

Art. 58. Ficam criadas no Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, para uso no âmbito do
Poder Executivo Federal, oito mil setecentas e três
Funções Comissionadas Técnicas - FCT, cujos níveis
e valores são os constantes do Anexo XIII.

§ 1° As Funções Comissionadas Técnicas desti
nam-se exclusivamente a ocupantes de cargos efeti
vos, constantes do Anexo V da Lei n° 9.367, de 16 de
dezembro de 1996, que não tenham sido estrutura
dos em carreiras ou abrangidos pelo art. 1° desta Me
dida Provisória.

§ 2° O servidor, investido nas Funções Comissi
onadas a que se refere o caput deste artigo, poderá
optar por uma das remunerações a seguir discrimina
das, obedecidos aos limites fixados pela Lei n° 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994:

I - a remuneração do valor unitário total da Fun
ção Comissionada Técnica, acrescida dos anuênios;

11 - a diferença entre a remuneração total da
Função Comissionada Técnica e a remuneração do
cargo efetivo; ou

111- remuneração do cargo efetivo, acrescida do
valor de opção, conforme estabelecido no Anexo XIII.

§ 3° Para fins de cálculo da parcela variável a
que s refere o § 2° será considerada como remunera
ção a definida no inciso 111 do art. 1° da Lei n° 8.852, de
4 de fevereiro de 1994.

§ 4° As Funções Comissionadas Técnicas não
são cumulativas com os cargos em comissão de Na
tureza Especial e do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores, de que trata a Lei n° 9.030, de 13
de abril de 1995, com as Funções Gratificadas, cria
das pelo art. 26 da Lei n° 8.216, de 13 de agosto de
1991, com as Gratificações de Representação da
Presidência da República e dos órgãos que a inte
gram com os cargos de Direção e Funções Gratifica
das de que trata o art. 1° da Lei n° 9.640, de 25 de
maio de 1998, e com os Cargos Comissionados de
Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria, de
Assistência e Técnicos a que se refere a Lei n° 9.986,
de 18 de julho de 2000.

§ 5° A Função Comissionada Técnica a que se
refere este artigo, caracterizada pela complexidade e
responsabilidade, somente poderá ser ocupada por
servidor com qualificação, capacidade e experiência,
na forma definida em ato do Poder Executivo.

§ 6° O preenchimento das Funções Comissio
nadas Técnicas referidas no caput deste artigo deve
rá ser feito de forma gradual, observando-se a dispo
nibilidade orçamentária em cada exercício, e somente
poderá ocorrer após a avaliação de cada posto de tra
balho existente no órgão ou na entidade, de acordo
com critérios a serem estabelecidos em regulamento.

§ 7° As Funções Comissionadas Técnicas não
se incorporam aos proventos da aposentadoria e às
pensões.

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 59. Para fins de incorporação aos proventos

da aposentadoria ou às pensões, as Gratificações de
que tratam os arts. 8°, 13, 19, 30, 41 e 56 desta Medi
da Provisória:

I - somente serão devidas, se percebidas há
pelo menos cinco anos; e

11 - serão calculadas pela média aritmética dos
últimos sessenta meses anteriores à aposentadoria
ou instituição da pensão.

§ 1° A aplicação do disposto nesta Medida Pro
visória a aposentados e pensionistas não poderá im
plicar redução de proventos e pensões.
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§ 2° Constatada a redução de proventos ou pensão
decorrente da aplicação do disposto nesta Medida
Provisória, a diferença será paga a titulo de vantagem
pessoal nominalmente identificada.

§ 3° As vantagens pessoais de aposentados e
pensionistas, decorrentes da aplicação desta Medida
Provisória, à remuneração dos servidores técni
cos-administrativos das instituições federais de ensi
no, vinculadas ao Ministério a Educação, deverão ser
revistas, em decorrência do disposto no parágrafo
único do art. 60.

§ 4° As vantagens pessoais de que tratam os §
2° e 3° deste artigo serão calculadas quando da apli
cação do disposto nesta Medida Provisória e estarão
sujeitas exclusivamente à atualização decorrente de
revisão geral da remuneração dos servidores públicos
federais.

Art. 60. Aplicam-se as disposições desta Medida
Provisória às aposentadorias e pensões, exceto as
gratificações a que se refere os arts. 8°, 13, 19,30 e
41 , relativamente às aposentadorias e pensões con
cedidas até 30 de junho de 2000.

Parágrafo único. A gratificação a que se refere o
au. 56 desta Medida Provisória aplica-se aos aposen
tados e pensionistas já existentes e aos que vierem a
existir, antes de decorridos cinco anos da sua percep
ção, no percentual de cento e quarenta por cento, in
cidente sobre o vencimento básico do servidor ou ins
tituidor a pensão.

Art. 61. Enquanto não forem regulamentadas e
até que sejam processados os resultados da avalia
ção de desempenho, as Gratificações referidas no art.
59 desta Medida Provisória corresponderão aos se
guintes percentuais incidentes sobre o vencimento
básico de cada servidor:

I - Gratificação de Desempenho de Atividade do
Ciclo de Gestão, vinte e cinco por cento;

11 - Gratificação de Desempenho de Atividade de
Auditoria de Valores Mobiliários, vinte e cinco por cento;

111 - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Auditoria de Seguros Privados, vinte e cinco por
cento;

IV - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Ciência e Tecnologia, doze vírgula vinte e cinco
por cento, cinco vírgula cinco por cento e dois vírgula
cinco por cento, para os cargos de níveis superior, in
termediário e auxiliar, respectivamente:

V - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Fiscalização Agropecuária, vinte e cinco por cento;

VI - Gratificação de Desempenho de Atividade
Jurídica, doze por cento; e

VII - Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa Educacional, cento e sessen
ta por cento.

§ 1° O resultado da primeira avaliação gera efei
tos financeiros a partir do inicio do período de avalia
ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou menor.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos ocupan
tes de cargos ou funções comissionadas que fazem jus
às gratificações de que tratam os incisos I a VII.

Art. 62. Os valores dos vencimentos básicos
constantes dos Anexos VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVIII
não poderão servir de base de cálculo para quaisquer
outras gratificações ou vantagens de quaisquer ou
tros servidores.

Art. 76. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória no 2.150-42, de 24 de
agosto de 2001, naquilo em que não seja conflitante
ou divergente com o disposto nesta Medida Provisória.

Art. 77. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 78. Ficam revogados os arts. 4°, 9°, 10 e 11
do Decreto-Lei no 2.266, de 12 de março de 1985; a
Lei n° 7.702, de 21 de dezembro de 1988; o art. 7° da
Lei n° 8.538, de 21 de dezembro de 1992; o art. 22 da
Lei n° 8.691, de 28 de julho de 1993; a Lei n° 9.638, de
20 de maio de 1998; a Lei n° 9.647, de 26 de maio de
1998; o art. 11 da Lei n° 9.620, de 2 de abril de 1998;
os arts. 1"e 10 da Lei n° 9.641 ,de 25 de maio de 1998;
o § rdo art. 11, do § 2'do art. 12 e o Anexo 111 da Lei n°
9.650, de 27 de maio de 1998; os arts. 1° e 13 da Lei
n° 9.651, de 27 de maio de 1998; o Decreto n° 2.665,
de 10 de julho de 1998, e a Medida Provisória n°
2.150-42, de 24 de agosto de 2001.

Brasília, 6 de setembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Amaury Guilherme Bier
Eliseu Padilha - Marcus Vinicius Pratini de Moraes.

LEI DELEGADA N° 13
DE 27 DE AGOSTO DE 1992

Institui Gratificações de Atividades
para os Servidores Civis do Poder
Executivo, Revê Vantagens e da outras
providências.

O Presidente da República, faço saber que no
uso da delegação constante da Resolução CN n° 1,
de 30 de julho de 1992 decreto a seguinte lei:

Art. 1° Ficam instituídas gratificações de ativida
de de pessoal civil, devidas mensalmente aos servi-
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dores do Poder Executivo, regidos pela Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta Lei Delegada.

Art. 2° Os servidores das carreiras de Diplomata
e os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Gratifica
ção de Atividade no percentual, não cumulativo, de
160%, sendo:

I - 80% a partir de 1° de agosto de 1992;
II - 100% a partir de 1° de outubro de 1992;
111-120% a partir de 1° de novembro de 1992;
IV - 140% a partir de 1° de fevereiro de 1993;
V - 160% a partir de 1° de abril de 1993.

Mensagem n° 1.110

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre os
vencimentos dos servidores que menciona das Insti
tuições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério
da Educação, e dá outras providências".

Brasília, 22 de outubro de 2001. _ Fernando
Henrique Cardoso.

Em Interministerial n° 3621MP/MEC

Brasília, 22 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei, que "Dispõe sobre
os vencimentos dos servidores que menciona das
Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Minis
tério da Educação e dá outras providências".

2. Os cargos da Carreira Técnico-Administrativa
das Instituíções Federaís de Ensino vinculadas ao Mi
nistério da Educação, foram reestruturados pela Me
dida Provisória n° 2.150-39, de 31 de maio de 2001,
com o objetivo de introduzir um componente remune
ratório relacionado ao desempenho individual, a
GDAE - Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico - Administrativa Educacional, além de tomar
a remuneração mais adequada ao nível de responsa
bilidade atribuída a cada servidor.

3. Em decorrência do movimento de paralisação
dos servidores das Instituições Federais de Ensino
vinculados ao MEC, em curso, o tema foi tratado em
reuniões de negociação, com vistas ao estabeleci
mento da normalidade na prestação dos serviços. A
principal demanda consistia em fixar novos venci
mentos para os cargos da Carreira Técnico-Adminis-

trativa, incorporando-se os valores devidos a titulo de
GDAE, vigentes nesta data, ao vencimento básico
dos servidores, extensivo aos proventos das aposen
tadorias e pensões, o que foi acordado pelo Ministério
da Educação.

4. Assim, a GDAE será extinta a partir de 1° de
janeiro de 2002, em razão de sua incorporação aos
vencimentos básicos constantes das tabelas de ven
cimentos anexas a este projeto de lei.

5. A solução proposta consiste então na edição
de novas Tabelas de Vencimentos para os cargos in
tegrantes da Carreira Técnico - Administrativa, a
que se refere a Lei n° 7.596, de 1987, conforme cons
ta do Anexo, a vigorar a partir de janeiro de 2002, ex
tensiva aos proventos das aposentadorias e pensões.
Pretende-se, ainda, a aplicação da mencionada tabe
la para os redistribuídos para as Instituições Federais
de Ensino, não contemplados com a GDAE, de forma
a se praticar a isonomia de tratamento entre os servi
dores que exercem a mesma ativídade no mesmo
ambiente de trabalho.

6. Com efeito, o Projeto de lei também objetiva
promover o enquadramento dos cargos redistribuídos
para as Instituições Federais de Ensino no Plano Úni
co de Classificação e Retribuição de Cargos e Empre
gos, criado pelo art. 3° da Lei n° 7.596, de 1987, fin
dando-se assim a existência de Planos e Quadros de
Pessoal distintos.

7. A despesa anual estimada para 2002 e exer
cícios subseqüentes com a incorporação menciona
da é da ordem de R$463,6 milhões. Referida despesa
já está parcialmente prevista no Projeto de Lei orça
mentária para 2002 - PLO 2002, encaminhado ao
Congresso Nacional em agosto último, no qual consta
dotação de R$255,64 milhões a título de reestrutura
ção de remunerações no âmbito do Ministério da Edu
cação. Portanto, a despesa adicional para o próxímo
exercício é de R$207, 96 milhões.

8. De acordo com o art. 32 da Lei de Diretrizes
orçamentárias para 2002 - LDG-2002, foi constituída
reserva de contingência adicional, equivalente a 1%
da Receita Corrente Líquida, no valor de R$1.864,8
milhões, para alocação pelo Poder Legislativo duran
te o processo de análise da proposta orçamentária.
Considerando que a presente matéria é fruto de en
tendimento envolvendo representantes dos servido
res, do Poder Executivo e lideranças partidárias do
Congresso Nacional, propõe-se a destinação, pelo
Poder Legislativo, de parte da referida reserva, no
montante equivalente a R$207,96 milhões, para aten
der, via emenda ao PLO-2002, essas despesas adici
onais com pessoal.



O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no dos Estados Unidos da América sobre Salvaguar
das 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, ressalvados os
parágrafos 1.A, 1.B, 1.E, 1.F e 3 do artigo 111, com a re
dação assinalada nos artigos 2°,3°,4°,5°, 6° e 7° do
presente projeto de decreto legislativo.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o
referido texto, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° O artigo IV, parágrafo 3, terá a seguinte
redação:

3. Em qualquer Atividade de Lançamento de fo
guetes e satélites norte-americanos, as Partes toma
rão todas as medidas necessárias para assegurar
que os Participantes Norte-americanos, em conjunto
com autoridades brasileiras, mantenham o controle
sobre os Veículos de Lançamento, Espaçonaves,
Equipamentos Afins e Dados Técnicos, a menos que
de outra forma autorizado pelo Governo dos Estados
Unidos da América. Para tal finalidade, o Governo da
República Federativa do Brasil manterá disponível no
Centro de Lançamento de Alcântara áreas restritas
para o processamento, montagem, conexão e lança
mento dos Veículos de Lançamento e Espaçonaves
por Licenciados Norte-americanos e permitirá que
pessoas autorizadas pelo Governo dos Estados Uni
dos da América controlem, conjuntamente com pes
soas autorizada pelo Governo da República Federati
va do Brasil o acesso a essas áreas.

Art. 3° Inclua-se, no artigo V, um parágrafo 4°,
com a seguinte redação:

O Governo norte-americano autorizará os seus
Licenciados a divulgar informações referentes à pre
sença, nas Cargas Úteis ou nos Veículos Lançadores

11. Esta, senhor presidente, são, em síntese,
as razões que envolvem a matéria e justificam a
presente proposta que ora submetemos à elevada
apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente _. Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. _
Paulo Renato Souza, Ministro de Estado da Educa
ção.
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9. Cabe ressaltar que tal solução preserva a dos Estados Unidos da América sobre
meta de superávit primário do governo federal, ten- Salvaguardas Tecnológicas Relaciona-
do em vista que para efeito de apuração do resulta- das à Participação dos Estados Unidos
do fiscal, conforme determina o art. 32 da da América nos Lançamentos a partir do
LDO-2002, mesmo que não tendo sido programado Centro de Alcântara, celebrado em Brasília,
no PLO-2002, o adicional da reserva de contingên- em 18 de abril de 2000.
cia constante da proposta foi considerado como (Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
despesa primária. Comunicação e Informática; e de Constitui-

10. Como a referida despesa não será objeto ção e Justiça e de Redação _ Art. 54)
de acréscimo nos exercícios subseqüentes, o aten
dimento do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal se dará mediante a absor
ção pela margem líquida de expansão das despe
sas continuadas para o exercício de 2002, da ordem
de R$3,2 bilhões, conforme demonstrado nos Ane
xos à LDO-2002 e ao PLO-2002.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao projeto de lei que "Dispõe sobre os vencimen
tos dos servidores que menciona das Instituições Fe
derais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educa
ção, e dá outras providências".

Atenciosamente _ Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da presidência da República.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.446, DE 2001

(Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 296/01

Aprova com ressalvas e emendas o
texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo

Aviso n° 1.202 - C. Civil.

Brasília, 22 de outubro de 2001

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



Senhores Membros do Congresso Nacional,

MENSAGEM NU 296, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos
da América sobre Salvaguardas Tecnoló
gicas Relacionadas à Participação dos
Estados Unidos da América nos Lança
mentos a partir do Centro de Lançamen
to de Alcântara, celebrado em Brasília,
em 18 de abril de 2000.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional; de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação _ Art. 54).
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e Espaçonaves, de material radioativo ou de quais- ca Federativa do Brasil, na presença de autoridades
quer substâncias que possam ser danosas ao meio norte-americanas, assim que adentrarem o Centro de
ambiente ou à saúde humana bem como dados relati- Lançamentos de Alcântara.
vos ao objetivo do lançamento e ao tipo e às órbitas Art. 7° O artigo VIII, parágrafo 3.B, terá a seguin-
dos satélites lançados. te redação:

Art. 4° O artigo VI, parágrafo 2°, terá a seguinte O Governo da República Federativa do Brasil
redação: assegurará que uma "área de recuperação de escom-

As Partes assegurarão que pessoas autoriza- bros", controlada por Participantes Norte-americanos
das pelo Governo dos Estados Unidos da América, e por autoridades brasileiras, para armazenamento
conjuntamente com pessoas autorizadas pelo Gover- de componentes ou escombros identificados do Veí-
no da República Federativa do Brasil, controlarão, vin- culo de Lançamento, das Espaçonaves e/ou Equipa-
te e quatro horas por dia, o acesso a Veículos de Lan- mentos Afins seja reservada no Centro de Lançamen-
çamento, Espaçonaves, Equipamentos Afins, Dados to de Alcântara e/ou em outra localidade acordada
Técnicos e às áreas restritas referidas no Artigo IV, pelas Partes. O acesso a estas áreas será controlado,
parágrafo 3°, bem como o transporte de equipamen- no que couber, como estabelecido no Artigo VI deste
tos/componentes, construção/instalação, cone- Acordo. O Governo da República Federativa do Brasil
xão/desconexão, teste e verificação, preparação para assegurará, em prazo condizente com o Acordo so-
lançamento, lançamentos de Veículos de Lançamen- bre o Salvamento de Astronautas e Restituição de
to/Espaçonaves, e o retorno dos Equipamentos Afins Astronautas e de Objetos Lançados ao Espaço Cós-
e dos Dados Técnicos aos Estados Unidos da Améri- mico, a restituição aos Participantes Norte-america-
ca ou a outro local aprovado pelo Governo dos Esta- nos de todos os componentes e/ou escombros identi-
dos Unidos da América. ficados dos Veiculas de Lançamentos, Espaçonaves,

Art. 50 O artigo VI, parágrafo 5°, terá a seguinte e/ou Equipamentos Afins recuperados pelos Repre-
redação: sentantes Brasileiros, sem que tais componentes e

O Governo da República Federativa do Brasil escombros sejam estudados e fotografados de qual-
assegurará que todos os Representantes Brasileiros quer maneira, excetuados os casos em que as autori-
portem, de forma visível, crachás de identificação en- dades brasileiras julguem por bem assim proceder no
quanto estiverem cumprindo atribuições relacionadas interesse da saúde e segurança públicas e da preser-
com Atividades de Lançamento. O acesso às áreas vação do meio ambiente.
restritas referidas no Artigo IV, parágrafo 30, e aos 10- Art. ao Este Decreto Legislativo entra em vigor
cais e áreas que tenham sido especificamente reser- na data de sua publicação.
vados exclusivamente para trabalhos com Veículos Plenário Franco Montoro, 31 de outubro de
de Lançamento, Espaçonaves, e Equipamentos Afins 2001. _ Deputado Hélio Costa, Presidente.
será controlado pelo Governo dos Estados Unidos da
América, em conjunto com o Governo da República
Federativa do Brasil, ou, como autorizado na(s) licen
ça(s) de exportação, por Licenciados Norte-america
nos, por meio de crachás emitidos pelo Governo dos
Estados Unidos da América ou por seus Licenciados,
para o pessoal norte-americano, e pelo Governo da
República Federativa do Brasil, para o pessoal brasi
leiro, e incluirão o nome e a fotografia do portador.

Art. 6° O artigo VII, parágrafo 1.B, terá a seguinte
redação:

Quaisquer Veiculos de Lançamento, Espaçona
ves, Equipamentos Afins, e/ou Dados Técnicos trans
portados para ou a partir do território da República
Federativa do Brasil e acondicionados apropriada
mente em "containers" lacrados serão abertos para
inspeção por autoridades brasileiras capacitadas tec
nicamente para avaliar o material ali contido e devida
mente autorizadas para tal pelo Governo da Repúbli-
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Nos termos do disposto no art. 84, inciso VIII, da
Constituição Federal, submeto à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado
das Relações Exteriores, da Ciência e Tecnologia e
da Defesa, o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública 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 lan
çamento de Alcântara, celebrado em Brasília, em 18
de abril de 20000.

Brasília, 2 de abril de 2001. _ Fernando Henrique
Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA T1VOS 

CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsidio para os Deputados
Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150,11, 153,111, e 153, § 2°, I;

• Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 4°,150, li, 153, 111, e 153, § 2°, I;

• Inciso VIII com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n° 19, de 4-6-1998.

IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatóri
os sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia legislativa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televi
são;

XIII - escolher dois terços dos membros do
Tribunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a explo
ração e o aproveitamento de recursos hídricos e a
pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
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Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelên
cia, em anexo, o texto do "Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta
dos Unidos da América sobre Salvaguardas Tecnoló
gicas Associadas à Participação dos Estados Unidos
da América nos Lançamentos a partir do Centro de
Lançamento de Alcântara", celebrado em Brasília no
dia 18 de abril de 2000.

2. A assinatura do Acordo representa importan
te passo para tornar viável a comercialização dos ser
viços de lançamento a partir do Centro de Lançamen
to de Alcântara (ClA). A privilegiada localização Geo
gráfica do ClA, próxima à Linha do Equador, permite
que lançamentos sejam efetuados com menor dis
pêndio de combustível e, conseqüentemente, tenham
seus custos substancialmente reduzidos em relação

Brasília, 23 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbti-
ca,
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11 - exercer com o auxílio dos Ministros de Esta- XX - celebrar a paz, autorizado ou com o refe-
do, a direção superior da administração federal; rendo do Congresso Nacional;

111- iniciar o processo legislativo, na forma e nos XXI- conferir condecorações e distinções hono-
casos previstos nesta Constituição; rificas;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as XXII - permitir, nos casos previstos em lei
Leis, bem como expedir decretos e regulamentos complementar, que forças estrangeiras transitem
para sua fiel execução; pelo território nacional ou nele permaneçam tempora-

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; riamente;. .
VI - dispor sobre a organização e o funciona- . XXIII - en~lar ao ~ongr~ss~ NaCional o p!~no

mento da administração federal na forma da lei; plurianual, o projeto de lei de dlretrl.zes orçamentarla~
'E d . e as propostas de orçamento previstos nesta Constl-

VII- manter relações com sta os estrangeiros tui ão'
e acreditar seus representantes diplomáticos; ç X'XIV t I t C N_. - pres ar, anua men e, ao ongresso a-

. VII.I- ce!e~rartratados,convençoes e atos Int~r- cional, dentro de sessenta dias após a abertura da
naCionaiS, sUjeitos a referendo do Congresso Naclo- sessão legislativa, as contas referentes ao exercício
nal; anterior;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de XXV - prover e extinguir os cargos públicos fe-
sítio; derais, na forma da lei;

X - decretar e executar a intervenção federal; XXVI - editar medidas provisórias com força de
XI- remeter mensagem e plano de governo ao lei, nos termos do art. 62;

Congresso Nacional por ocasião da abertura da ses- XXVII - exercer outras atribuições previstas
são legislativa, expondo a situação do País e solici- nesta Constituição.
tando as providências que julgar necessárias; Parágrafo único. O Presidente da República po-

XII - conceder indulto e comutar penas, com au- derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado,

XIII - exercer o comando supremo das Forças ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Geral da União, que observarão os limites traçados
Exército da Aeronáutica, promover seus oficiais-ge- nas respectivas delegações.
nerais e nomeá-los para os cargos que lhes são priva- ..
tivos; ..

• Inciso XIII com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n° 23, de 2-9-1999.

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Fe
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do Banco Central e outros servidores, quan
do determinado em lei;

XV - nomear, observado o disposto no art. 73,
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI- nomear os magistrados, nos casos previstos
nesta Consmuição, e o Advogado-Geral da União;

XVII- nomear membrosdo Conselho da República,
nos tennos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República
e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão es
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou re
ferendo por ele, quando ocorrida no intervalo das ses
sões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar,
total ou parcialmente, a mobilização nacional;
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a outros centros em latitudes mais altas. Ademais, a pulsionará a inserção vantajosa do Brasil em merca-
possibilidade de lançamento sobre o mar em azimu- do que poderá movimentar, nos próximos dez anos,
tes de Norte a leste facilita as operações de coloca- cifras da ordem de trinta e três bilhões de dólares.
ção de satélites em distintas órbitas, desde as polares 8. O Acordo consolida a aliança pragmática en-
até as equatoriais. tre dois imperativos: por um lado, criar condições para

3. No mercado mundial de lançamentos comer- que o ClA possa ser um centro de lançamento de sa-
ciais de satélites, os centros de outros países estão télites estrangeiros; por outro, proteger as informa-
mais distantes da Linha do Equador (Vandenberg e ções e tecnologias de uso dual das empresas envolvi-
Kennedy nos EUA; Baikonur, no Casaquistão). Além das nos lançamentos. Em vista do que precede, esta-
disso, seu manifesto de lançamentos é normalmente belece uma série de mecanismos que visam a aten-
ocupado pelas prioridades de programas governa- der a preocupação dos dois países no tocante à pro-
mentais. O Centro Especial da Guiana, próximo à Li- teção da propriedade industrial e à proliferação de
nha do Equador, está dedicado exclusivamente aos tecnologias sensíveis. Trata-se de procedimentos
lançadores Ariane 4 e 5, da Agência Espacial Euro- normais em área de grande sensibilidade, tendo pre-
péia. cedentes em acordos de semelhante teor assinados

4. Estes fatos geram uma demanda reprimida pelos EUAcom a China, Rússia e Ucrânia, por exemplo.
de acesso aos centros de lançamento, a qual poderá 9. É praxe internacional que lançamentos de sa-
ser parcialmente satisfeita pelo ClA. A abertura do télites em bases comerciais sejam amparados por
ClA para o mercado de lançamentos de satélites re- acordos de salvaguardas tecnológicas. Assim, quais-
presentará, inicialmente, influxo direto de divisas da quer lançamentos comerciais no ClA exigirão salva-
ordem de 30 milhões de dólares anuais. As opera- guardas semelhantes. Nessas condições, o Brasil já
ções de lançamento no ClA terão especial impacto iniciou o processo de negociação de salvaguardas
sobre a economia do Estado do Maranhão, já que com outros países cujas empresas estão interessa-
atrairão investimentos na área de: turismo, comércio das em operações comerciais daquele Centro.
e ~~rviços. Para a regi~o ~e São Luís e Alcântara, as 10. Tendo em vista que a ratificação do presente
atiVidades do C~A cnarao 2.500 novos e~pre~o~, acordo depende da prévia autorização do Congresso
bem como deverao gerar, anualmente, receitas Indl- Nacional nos termos do inciso I art. 49 da Constitui-
retas em torno de 12 milhões de dólares. ção Fed~ral, submetemos à alta ~preciação de Vossa

5. O Acordo tem também relevante significado Excelência o anexo projeto de Mensagem Presidenci-
político, pois, ao constituir manifestação adicional das ai, para encaminhamento do referido Acordo à apreci-
preocupações brasileiras referentes à não-prolifera- ação do Poder legislativo.
ção de tecnologias sensíveis e de uso du~I,. col~- Respeitosamente, _ Celso Lafer, Ministro de
ca-nos no mesmo patamar de nossos tradiCionaiS E t d d R I - Ext' R Id M t. .. . s a o as e açoes enores - ona o o a
parceiros na area espacial (Alemanha, Argentina, S d b M" t d E t d d C· - . T

. U' F R . . U - . ) ar en erg, Inls ro e s a o a lenCla e ecno-
China, Estados nldos, rança, ussla e crama I' G Id M I d C a' t- M" t. ogla - era o age a a ruz um ao, InlS ro

6. O Acordo diz respeito somente às atlvidad~s de Estado da Defesa.
de lançamento que contarem com alguma tecnologia
ou participação norte-americana - satélites, fogue- f\CORDO ENTRE O GOVERNO DA
tes, infra-estrutura ou financiamento. Seu objetivo é REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASil .E O
definir as medidas de salvaguardas a serem adota- GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA A~ERICA
das nesses lançamentos, com vistas a impedir a SOBRE SAlV~GUARDAS _TECNOlOGICAS
transferência de tecnologias sensíveis, quando não RELACIONADAS ft:. PARTICIPAÇAO DOS ESTADOS
autorizadas UNIDOS DA AMERICA NOS lANÇAMENTOS A

. . . PARTIR DO CENTRO DE lANÇAMENTO DE
7. A necesslda~e .de um .aco.rdo que defina as ALCÂNTARA

salvaguardas tecnologlcas pnmelramente com os , . . .
Estados Unidos nasce de fato de os satélites daquele O Governo da Repub.llca Federat.l~a do BraSil e
país constituírem a maior parte da demanda do mer- o Govern? dos E~tados Um,?os da Amenca (doravan-
cado mundial de lançamentos comerciais. Assim, o te denominados as Partes)
Acordo em questão, ao criar ambiente no qual os Desejando expandir a bem sucedida coopera-
Estados Unidos permitam, à semelhança do que ção realizada sob a égide do Acordo-Quadro entre o
ocorreu com a Rússia (Eaikonur) e a China (Taiwan) , Governo da República Federativa do Brasil eo Gover-
o lançamento de seus artefatos a partir do ClA, im- no dos Estados Unidos da América sobre a Coopera-
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ção nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, assinado
em 10 de março de 1996.

Levando em conta a política estabelecida pelo
Governo da República Federativa do Brasil de promo
ver o uso comercial do Centro de Lançamento de
Alcântara.

Comprometidos com os objetivos da não-proli
feração e controle de exportação, como contemplado
nas Diretrizes do Regime de Controle de Tecnologia
de Mísseis, e acreditando que a colaboração continu
ada na promoção de seus interesses mútuos concer
nentes à proteção de tecnologias avançadas poderia
servir como uma reafirmação do desejo comum de
desenvolver ainda mais a cooperação científica e tec
nológica e a cooperação entre suas respectivas em
presas afins do setor privado.

Acordam o seguinte:

ARTIGO I
Objetivo

Este Acordo tem como objetivo evitar o acesso
ou a transferência não autorizados de tecnologias re
lacionadas com o lançamento de Veículos de Lança
mento, Espaçonaves por meio de Veículos de Lança
mento Espacial ou Veículos de Lançamento e Cargas
Úteis por meio de Veículos de Lançamento a partir do
Centro de Lançamento de Alcântara.

ARTIGO"
Definições

Para fins deste Acordo se aplicarão as
seguintes definições:

1. "Espaçonaves" - quaisquer espaço
naves, grupos de espaçonaves, sistemas ou
subsistemas de espaçonaves, componentes
de espaçonaves (incluindo satélites, grupos
de satélites, sistemas ou subsistemas de
satélites e/ou componentes de satélites),
e/ou motores de transferência orbital autori
zados para exportação pelo Governo dos
Estados Unidos da América e utilizados
para executar Atividades de Lançamento.

2. "Veículos de Lançamento" - quais
quer veículos lançadores, propulsores,
adaptadores com sistemas de separação,
coifas para carga útil e/ou respectivos com
ponentes que tenham sido autorizados para
exportação pelo Governo dos Estados Uni
dos da América e utilizados para realizar
Atividades de Lançamento.

3. "Cargas Úteis" - quaisquer espaço
naves, grupos de espaçonaves, sistemas ou

subsistemas de espaçonaves, componentes
de espaçonaves (incluindo satélites, grupos
de satélites, sistemas ou subsistemas de
satélites, e/ou componentes de satélite),
e/ou motores de transferência orbital autori
zados a serem exportados para a República
Federativa do Brasil por outro governo que
não o Governo dos Estados Unidos da
América, para lançamento em Veículos de
Lançamento ou Veículos de Lançamento
Espacial a partir do Centro de Lançamento
de Alcântara.

4. "Veículos de Lançamento Espacial"
- quaisquer veículos lançadores, propulso
res, adaptadores com sistemas de separa
ção, coifas para carga útil e/ou respectivos
componentes que tenham sido autorizados
para exportação para a República Federati
va do Brasil por um governo que não o Go
verno dos Estados Unidos da América para
lançamentos a partir do Centro de Lança
mento de Alcântara.

5. "Equipamentos Afins" - equipamen
tos de apoio, itens subsidiários e respecti
vos componentes e peças sobressalentes
que tenham sido autorizados para exporta
ção pelo Governo dos Estados Unidos da
América e necessários para realizar Ativida
des de Lançamento.

6. "Dados Técnicos" - informação, sob
qualquer forma, incluindo a oral, que não
seja publicamente disponível, necessária
para o projeto, a engenharia, o desenvolvi
mento, a produção, o processamento, a ma
nufatura, o uso, a operação a revisão, o re
paro, a manutenção, a modificação, o apri
moramento ou a modernização de Veículos
de Lançamento, Espaçonaves e/ou Equipa
mentos Afins. Tal informação inclui, dentre
outras, informação no formato de plantas,
desenhos, fotografias, materiais de vídeo,
planos, instruções, programas de computa
dor e documentação.

7. "Atividades de Lançamento" - todas
as ações relacionadas com o lançamento de
Espaçonaves por meio de Veículos de Lan
çamento ou Veículos de Lançamento Espa
cial e o lançamento de Cargas Úteis por
meio de Veículos de Lançamento, desde as
discussões técnicas iniciais até o lançamen
to e retomo dos Equipamentos Afins e dos
Dados Técnicos da República Federativa do
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Brasil para os Estados Unidos da América,
ou para outro local aprovado pelo Governo
dos Estados Unidos da América e, na even
tualidade de o lançamento ter sido cancela
do ou falhado, até o retorno dos Veículos de
Lançamento, Espaçonaves, Equipamentos
Afins, Dados Técnicos e/ou quaisquer Com
ponentes e/ou Escombros, recuperados e
identificados, de Veículos de Lançamento,
Espaçonaves e/ou Equipamentos Afins para
os Estados Unidos da América ou para ou
tro local aprovado pelo Governo dos Esta
dos Unidos da América.

8. "Planos de Controle de Tecnologias"
- quaisquer planos desenvolvidos por Licen
ciados pelo Governo dos Estados Unidos da
América, em consulta com Licenciados pelo
Governo da República Federativa do Brasil,
os quais são aprovados pela agência ou
agências competentes das Partes, antes da
entrega de Veículos de Lançamento, Espa
çonaves, ou Equipamentos Afins no territó
rio da República Federativa do Brasil, e que
delineiem as medidas de segurança a se
rem implementadas durante as Atividades
de Lançamento, inclusive em situações de
emergência.

9. "Participantes Norte-americanos" 
quaisquer Licenciados pelo Governo dos
Estados Unidos da América, seus contrata
dos, subcontratados, empregados, ou agen
tes, quer sejam cidadãos dos Estados Unidos
da América quer de outros países, ou quais
quer servidores do Governo dos Estados Uni
dos da América ou contratados, subcontrata
dos, empregados, ou agentes, quer sejam ci
dadãos dos Estados Unidos da América quer
de outros países que, em função de uma li
cença de exportação emitida pelos Estados
Unidos da América, participem de Atividades
de Lançamento, e que estejam sujeitos à ju
risdição elou ao controle dos Estados Unidos
da América.

10. "Representantes Brasileiros" 
quaisquer pessoas, que não Participan
tes Norte-americanos, quer cidadãos da
República Federativa do Brasil quer de
outros países, que tenham ou possam ter
acesso a Veículos de Lançamento, Espaço
naves, Equipamentos Afins, e/ou Dados
Técnicos, e que estejam sujeitos à jurisdi-

ção e/ou ao controle da República Federati
va do Brasil.

11. "Licenciados Norte-americanos" 
quaisquer pessoas para as quais for(em)
emitida(s) licença(s) de exportação, de acor
do com as leis e regulamentos norte-ameri
canos, para exportação de Veículos de Lan
çamento, Espaçonaves, Equipamentos
Afins, e/ou Dados Técnicos.

12. "Licenciados Brasileiros" - quaisquer
pessoas que sejam identificadas nas licenças
de exportação pertinentes emitidas pelos
Estados Unidos da América e que sejam au
torizadas, em conformidade com as leis e re
gulamentos da República Federativa do Bra
sil, a executar Atividades de Lançamento.

ARTIGO 111
Dispositivos Gerais

A República Federativa do Brasil:

A. Não permitirá o lançamento, a partir
do Centro de Lançamento de Alcântara, de
Cargas Úteis ou Veículos de Lançamento
Espacial de propriedade ou sob controle de
países os quais, na ocasião do lançamento,
estejam sujeitos a sanções estabelecidas pelo
Conselho de Segurança das Nações Unidas
ou cujos governos, a juízo de qualquer das
Partes, tenham dado, repetidamente, apoio a
atos de terrorismo internacional.

B. Não permitirá o ingresso significativo,
qualitativa ou quantitativamente, de equipa
mentos, tecnologias, mão-de-obra, ou recur
sos financeiros, no Centro de Lançamento de
Alcântara, provenientes de países que não
sejam Parceiros (membros) do Regime de
Controle de Tecnologia de Mísseis, exceto se
de outro modo acordado entre as Partes.

C. Assegurará que nenhum Represen
tante Brasileiro se apodere de quaisquer
equipamento ou tecnologia que tenham sido
importados para apoiar Atividades de Lan
çamento, exceto se especificado de outra
maneira pelo governo do País exportador.

D. Tomará todas as medidas necessá
rias para assegurar que projetos relaciona
dos às Atividades de Lançamento, ou itens
importados para utilização em tais projetos,
não sejam empregados para outros propósi
tos, exceto se acordado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o governo
do País exportador.
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E. Não utilizará recursos obtidos de Ati
vidades de Lançamento em programas de
aquisição, desenvolvimento, produção, teste,
liberação, ou uso de foguetes ou de sistemas
de veículos aéreos não tripulados (quer na
República Federativa do Brasil quer em ou
tros países). O disposto neste parágrafo não
impede o uso de tais recursos para o desen
volvimento, aprimoramento ou manutenção
de aeroportos, portos, linhas férreas, estra
das, sistemas elétricos ou de comunicações
no Centro de Lançamento de Alcântara, ou a
este direcionados, que beneficiem diretamen
te os lançamentos de Veículos de Lançamen
to ou Veículos de Lançamento Espacial, a
partir daquele Centro.

F. Firmará acordos juridicamente man
datários com outros governos que tenham
jurisdição ou controle sobre entidades subs
tancialmente envolvidas em Atividades de
Lançamento. O objetivo principal e os dispo
sitivos de tais acordos deverão ser equiva
lentes àqueles contidos neste Acordo, exce
to no que se refere a este artigo e se de ou
tra forma acordado entre as Partes. Particu
larmente, esses acordos deverão obrigar
tais outros governos a exigir de seus Licen
ciados que cumpram compromissos em sua
essência equivalentes aos previstos nos
Planos de Controle de Tecnologias, pelos
quais o Governo dos Estados Unidos da
América assegura que os Participantes Nor
te-americanos cumpram o estabelecido no §
4° do artigo IV deste Acordo.

2. Para cada Atividade de Lançamento, as Par
tes deverão nomear uma entidade para supervisionar
o intercâmbio de Dados Técnicos entre as autorida
des operacionais brasileiras do Centro de Lançamen
to de Alcântara e entidades não-brasileiras envolvi
das naquela Atividade de Lançamento.

3. Será intenção do Governo dos Estados Uni
dos da América, em consonância com as leis, regula
mentos e políticas oficiais dos Estados Unidos da
América, bem como os dispositivos deste Acordo,
aprovar as licenças de exportação necessárias à exe
cução de Atividades de Lançamento. Entretanto,
nada neste Acordo restringirá a autoridade do Gover
no dos Estados Unidos da América para tomar qual
quer ação com respeito ao licenciamento de exporta
ção, de acordo com as leis, regulamentos e políticas
dos Estados Unidos da América.

ARTIGO IV
Controle de Veículos de Lançamento, Espaçonaves,

Equipamentos Afins e Dados Técnicos

1. Este Acordo estabelece os procedimentos de
salvaguarda de tecnologias a serem seguidos para
Atividades de Lançamento, incluindo os procedimen
tos para controlar o acesso a Veículos de Lançamen
to, Espaçonaves, Equipamentos Afins, Dados Técni
cos, e às áreas onde estejam tais itens no Centro de
Lançamento de Alcântara. Este Acordo se aplicará a
todas as fases das Atividades de Lançamento, inclu
indo as atividades em todas as instalações dos Licen
ciados Norte-americanos, as atividades em todas as
instalações sob jurisdição e/ou controle da República
Federativa do Brasil, bem como as atividades dos Re
presentantes Brasileiros e dos Participantes Nor
te-americanos. Este Acordo também se aplicará a to
das as fases do transporte dos Veículos de Lança
mento, Espaçonaves, Equipamentos Afins, e/ou Da
dos Técnicos.

2. Com exceção do previsto no artigo VI e no ar
tigo VIII (3) deste Acordo, ou do que tenha sido autori
zado antecipadamente por meio de licenças de ex
portação emitidas pelo Governo dos Estados Unidos
da América, ou de outra maneira autorizado antecipa
damente pelo Governo dos Estados Unidos da Améri
ca, o Governo da República Federativa do Brasil to
mará todas as providências necessárias para preve
nir o acesso desacompanhado ou não monitorando,
inclusive por qualquer meio técnico, de Representan
tes Brasileiros a Veículos de Lançamento, Espaçona
ves, Equipamentos Afins, Dados Técnicos e/ou às
áreas restritas, referidas no § 3° deste artigo.

3. Em qualquer Atividade de Lançamento, as
Partes tomarão todas as medidas necessárias para
assegurar que os Participantes Norte-americanos
mantenham o controle sobre os Veículos de Lança
mento, Espaçonaves, Equipamentos Afins e Dados
Técnicos, a menos que de outra forma autorizado
pelo Governo dos Estados Unidos da América. Para
tal finalidade, o Governo da República Federativa do
Brasil manterá disponível no Centro de Lançamento
de Alcântara áreas restritas para o processamento,
montagem, conexão e lançamento dos Veículos de
Lançamento e Espaçonaves por Licenciados Nor
te-americanos e permitirá que pessoas autorizadas
pelo Governo dos Estados Unidos da América contro
lem o acesso a essas áreas. Os limites dessas áreas
deverão ser claramente definidos.

4. Cada Parte assegurará que todas as pessoas
sob a jurisdição e/ou controle do respectivo Estado
que participem ou de outra maneira tenham acesso
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às Atividades de Lançamento acatarão os procedi
mentos especificados neste Acordo. O Governo dos
Estados Unidos da América exigirá que os Licencia
dos Norteamericanos envolvidos nas Atividades de
Lançamento no Centro de Lançamento de Alcântara
elaborem um Plano de Controle de Tecnologias, que
reflita e inclua os elementos pertinentes a este Acor
do. O Governo da República Federativa do Brasil as
segurará que os Representantes Brasileiros cumpri
rão com as obrigações estabelecidas nos Planos de
Controle de Tecnologias. O Governo dos Estados Uni
dos da América assegurará que os Participantes Nor
te-americanos cumprirão com as obrigações estabe
lecidas nos Planos de Controle de Tecnologias. Em
caso de conflito entre os dispositivos deste Acordo e
os dispositivos de qualquer Plano de Controle de Tec
nologias, prevalecerão os dispositivos deste Acordo.

5. O Governo dos Estados Unidos da América
envidará seus melhores esforços para assegurar a
continuidade da(s) licença(s) norte-americanas com
vistas ao término das Atividades de Lançamento. Se o
Governo dos Estados Unidos da América concluir
que qualquer dispositivo deste Acordo ou dos Planos
de Controle de Tecnologias para quaisquer Ativida
des de Lançamento tenha sido violado, poderá sus
pender ou revogar qualquer (quaisquer) Iicença(s) de
exportação relacionadas(s) a tais lançamentos.

A. No caso de qualquer (quaisquer) li
cença(s) de exportação ser(em) suspensa(s)
ou revogada(s), o Governo dos Estados Uni
dos da América deverá prontamente notificar
o Governo da República Federativa do Brasil
e explicar as razões dessa decisão.

B. Caso o Governo dos Estados Unidos
da América revogue suas licenças de expor
tação, o Governo da República Federativa do
Brasil não deverá interferir nessa decisão e,
se necessário, deverá facilitar o retorno imedi
ato aos Estados Unidos da América, ou a ou
tro local aprovado pelo Governo dos Estados
Unidos da América, em conformidade com o
estabelecido na licença de exportação emitida
pelos Estados Unidos da América, dos Veícu
los de Lançamento, Espaçonaves Equipa
mentos Afins elou Dados Técnicos que te
nham sido internados no território da Repúbli
ca Federativa do Brasil.

6. O Governo da República Federativa do Brasil
envidará seus melhores esforços para garantir a con
tinuidade da(s) licença(s) brasileira(s) para o término
das Atividades de Lançamento. Se o Governo da Re-

pública Federativa do Brasil concluir que qualquer dis
positivo deste Acordo ou dos Planos de Controle de
Tecnologias para Atividades de Lançamento tenha
sido violado, poderá suspender ou revogar qualquer
(quaisquer) Iicença(s) relacionada(s) a tais lança
mentos.

7. No caso de qualquer (quaisquer) licença(s)
ser(em) suspensa(s) ou revogada(s), o Governo da
República Federativa do Brasil deverá prontamente
notificar o Governo dos Estados Unidos da América e
explicar as razões dessa decisão.

ARTIGO V
Dados Técnicos Autorizados para Divulgação

1. Este Acordo não permite, e o Governo dos
Estados Unidos da América proibirá, que os Partici
pantes Norte-americanos prestem qualquer assistên
cia aos Representantes Brasileiros no concernente
ao projeto, desenvolvimento, produção, operação,
manutenção, modificação, aprimoramento, moderni
zação, ou reparo de Veiculos de Lançamento, Espa
çonaves e/ou Equipamentos Afins, a menos que tal
assistência seja autorizada pelo Governo dos Esta
dos Unidos da América. Este Acordo não permite a di
vulgação de qualquer informação referente a veículos
Lançadores propulsores, adaptadores,com sistemas
de separação, coifa para carga útil, Espaçonaves,
Equipamentos Afins, e/ou componentes norte-ameri
canos, por Participantes Norte-americanos ou qual
quer pessoa sujeita à Lei norte-americana, a menos
que tal divulgação seja especificamente autorizada
pelo Governo dos Estados Unidos da América.

2. O Governo da República Federativa do Brasil
não repassará e proibirá o repasse por Representan
tes Brasileiros de quaisquer Veículos de Lançamento,
Espaçonaves, Equipamentos Afins e/ou Dados Téc
nicos sem prévia autorização por escrito do Governo
dos Estados Unidos da América. O Governo da Repú
blica Federativa do Brasil não utilizará e tomará as
medidas necessárias para assegurar que os Repre
sentantes Brasileiros não utilizem Veículos de Lança
mento, Espaçonaves, Equipamentos Afins, e/ou Da
dos Técnicos para propósitos outros que não os es
pecificados na licença de informação emitida pelos
Estados Unidos da América e/ou autorização do Go
verno dos Estados Unidos da América para transferir
informação proveniente dos Licenciados Norte-ame
ricanos aos Licenciados Brasileiros.

3. O Governo dos Estados Unidos da América
tomará as medidas necessárias para que os Licencia
dos Norte-americanos forneçam aos Licenciados
Brasileiros a informação necessária relacionada às li-



4. O Governo da República Federativa do Brasil
dará tempestivamente informação ao Governo dos Esta
dos Unidos da América sobre quaisquer operações que
possam criar confl~o entre controles de acesso e requisi
tos de observação especificados pelas Partes, de modo
que entendimentos adequados possam ser acordados
para salvaguardar Veículos de Lançamento, Espaçona
ves, Equipamentos Afins e Dados Técnicos. O Governo
da República Federativa do Brasil assegurará que não
serão negados aos Licenciados Norte-americanos o
controle, o acesso e a mon~orização das áreas restr~as

referidas no artigo IV, § 3, e dos Veículos de Lançamento,
Espaçonaves, Equipamentos Afins, e Dados Técnicos e
que tal controle e verificação não sejam interrompidos
em momento algum.

5. O Governo da República Federativa do Brasil
assegurará que todos os Representantes Brasileiros
portem, de forma visível, crachás de identificação en
quanto estiverem cumprindo atribuições relacionadas
com Atividades de Lançamento. O acesso às áreas
restritas referidas no artigo IV, § 3, e aos locais e áre
as que tenham sido especificamente reservados ex
clusivamente para trabalhos com Veículos de Lança
mento, Espaçonaves, e Equipamentos Afins será
controlado pelo Governo dos Estados Unidos da

ARTIGO VI
Controles de Acesso

1. Para quaisquer Atividades de Lançamento, as
Partes supervisionarão e acompanharão a imple
mentação dos Planos de Controle de Tecnologias. O
Governo da República Federativa do Brasil permitirá
e facilitará a supervisão e o acompanhamento das
Atividades de Lançamento pelo Governo dos Estados
Unidos da América. Se o Governo dos Estados Uni
dos da América decidir não implementar qualquer dos
controles referidos neste artigo ou no artigo VII em
circunstâncias específicas, deverá notificar o Gover
no da República Federativa do Brasil.

2. As Partes assegurarão que somente pessoas
autorizadas pelo Governo dos Estados Unidos da
América controlarão, vinte e quatro horas por dia, o
acesso a Veículos de Lançamento, Espaçonaves,
Equipamentos Afins, Dados Técnicos e às áreas res
tritas referidas no Artigo IV, § 3°, bem como o trans
porte de equipamentos/componentes, constru
ção/instalação, conexão/desconexão, teste e verifica
ção, preparação para lançamento, lançamento de Ve
ículos de Lançamento/Espaçonaves, e o retorno dos
Equipamentos Afins e dos Dados Técnicos aos Esta
dos Unidos da América ou a outro local aprovado pelo
Governo dos Estados Unidos da América.

3. Servidores do Governo dos Estados Unidos
da América que estejam presentes no Centro de Lan
çamento de Alcântara e estejam ligados a Atividades
de Lançamento terão livre acesso, a qualquer tempo,
para inspecionar Veículos de Lançamento, Espaço
naves e Equipamentos Afins nas áreas restritas refe
ridas no artigo IV, § 3° e nas instalações exclusiva
mente reservadas para trabalhos com Veículos Lan
çadores e Espaçonaves, bem como para verificar,
nessas áreas e instalações, os Dados Técnicos que
sejam fornecidos pelos Licenciados Norte-america
nos aos Representantes Brasileiros. O Governo dos
Estados Unidos da América envidará esforços para
notificar tempestivamente o Governo da República
Federativa do Brasil ou Representantes Brasileiros
dessas inspeções ou verificações. Tais inspeções e
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cenças norte-americanas e/ou à autorização de re- verificações no entanto poderão ocorrer sem prévio
passe emitida pelo Governo dos Estados Unidos da aviso ao Governo da República Federativa do Brasil e
América, incluindo informação sobre a natureza sigi- aos Representantes Brasileiros. O Governo dos Esta-
losa de ~ens fornecidos de acordo com tal licença ou dos Unidos da América terá o direito de inspecionar e
autorização. O Governo da República Federativa do monitorar, inclusive eletronicamente por meio de cir-
Brasil tomará as medidas necessárias para assegurar cuitos fechados de televisão e por outros equipamen-
que os Licenciados Brasileiros forneçam ao Governo tos eletrônicos compatíveis com. as condições de pre-
da República Federativa do Brasil a informação acima paração e lançamento de Veículos de Lançamento e
mencionada. compatíveis com os requisitos de segurança de lan

çamentos: as áreas restritas referidas no artigo IV, §
3°, e todas as áreas definidas nos Planos de Controle
de Tecnologias, onde Veículos de Lançamento, Espa
çonaves, Equipamentos Afins e Dados Técnicos este
jam localizados, inclusive a "sala limpa" para traba
lhos com Espaçonaves após as Espaçonaves serem
integradas aos Veículos de Lançamento. O Governo
dos Estados Unidos da América terá o direito de que
Participantes Norte-americanos acompanhem os Ve
ículos de Lançamento e/ou as Espaçonaves ao longo
do trajeto que os Veículos de Lançamento com as
Espaçonaves a eles integradas seguirão até a plata
formas de lançamento. O Governo dos Estados Uni
dos da América assegurará que os Licenciados Nor
te-americanos coordenarão com os Licenciados Bra
sileiros as especificações e características técnicas
de quaisquer equipamentos de monitoramento eletrô
nico.
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América ou, como autorizado na(s) licença(s) de ex- crados referidos no § 1.B deste Artigo não contêm ne-
portação, por licenciados Norte-americanos, por nhuma carga ou equipamento não relacionado a Ati-
meio de crachás que serão emitidos unicamente pelo vidades de Lançamento.
Governo dos Estados Unidos da América ou por li- D. Os Participantes Norte-americanos se sub-
cenciados Norte-americanos, se autorizados pelo meterão ao controle de imigração e alfandega na Re-
Governo dos Estados Unidos da América, e incluirão pública Federativa do Brasil, de acordo com os proce-
o nome e a fotografia do portador. dimentos estabelecidos pelas leis e regulamentos

6. O acesso a áreas, instalações e locais do brasileiros.
Centro de Lançamento de Alcântara que não estejam E. O Governo da República Federativa do Brasil
situados nas áreas restritas referidas no artigo IV, § 3, envidará seus melhores esforços para facilitar a en-
ou não estejam especialmente reservados para tra- trada no território da República Federativa do Brasil
balhos exclusivamente com os Veículos de Lança- dos Participantes Norte-americanos envolvidos em
menta, Espaçonaves, e/ou Equipamentos Afins, se- Atividades de Lançamento, inclusive agilizando a ex-
rão controlados pelo Governo da República Federati- pedição dos respectivos vistos de entrada no País.
va do Brasil, conforme disposto neste Acordo, e será 2. Preparativos no Centro de Lançamento de
autorizado de conformidade com informação incluída Alcântara
em crachás emitidos pelo Governo da República Fe- A. O Governo da República Federativa do Brasil
derativa do Brasil. Em qualquer instância estejam pre- permitirá aos Representantes Brasileiros participa-
sentes em instalações ou áreas controladas pela Re- rem no descarregamento de veículos transportando
pública Federativa do Brasil, as Partes assegurarão Veículos de Lançamento, Espaçonaves, Equipamen-
que os Veículos de Lançamento, Espaçonaves e/ou tos Afins ou Dados Técnicos e entregando "containe-
Equipamentos Afins serão acompanhados e vigiados res" lacrados nas áreas restritas referidas no artigo IV,
por Participantes Norte-americanos aprovados pelo § 3, e nas áreas de preparação de Veículos de Lança-
Governo dos Estados Unidos da América. menta e de Espaçonaves, somente se estas áreas es-

ARTIGO VII tiverem sob a supervisão de Participantes Nor-
Procedimentos para Processamento te-americanos. O Governo da República Federativa

do Brasil não permitirá o acesso de Representantes
1. Transporte de Veículos de Lançamento, Brasileiros às áreas restritas referidas no artigo IV, §

Espaçonaves, Equipamentos Afins, e de Dados Téc- 3, ou às áreas de preparação de Veículos de Lança-
nicos, incluindo procedimentos alfandegários. mento ou de Espaçonaves, em qualquer hipótese, en-

A. Todo transporte de Veículos de Lançamento, quanto os Veículos de Lançamento, Espaçonaves ou
Espaçonaves, Equipamentos Afins e de Dados Técni- quaisquer Equipamentos Afins estejam sendo monta-
cos para ou a partir do território da República Federa- dos, instalados, testados, preparados, e/ou integra-
tiva do Brasil deverá ser autorizado antecipadamente dos, a menos que estejam acompanhados a todo o
pelo Governo dos Estados Unidos da América, e tais tempo por Participantes Norte-americanos ou sejam
itens poderão, a critério do Governo dos Estados Uni- especificamente autorizados pelo Governo dos Esta-
dos da América, ser acompanhados durante o trans- dos Unidos da América.
porte por agentes autorizados pelo Governo dos B. As Partes permitirão somente os Participan-
Estados Unidos da América. tes Norte-americanos abastecerde propelentesos Veícu-

B. Quaisquer Veículos de Lançamento, Espaçona- los de Lançamento e Espaçonaves, bem corno testar Veí-
ves, Equipamentos Afins, e/ou Dados Técnicos transpor- culos de Lançamento e Espaçonaves. As Partes concor-
tados para ou a partir do tenitório da República Federativa dam que os Veículos de Lançamento, Espaçonaves elou
do Brasil e acondicionados apropriadamente Equipamentos Afins serão acompanhados por Participan-

em "containeres" lacrados não serão abertos tes Norte-americanos durante e após a integração de
para inspeção enquanto estiverem no território da Re- Espaçonaves aos Veículos de Lançamento e enquanto
pública Federativa do Brasil. O Governo dos Estados Veículos de Lançamento alou Espaçonaves integradas a
Unidos da América fornecerá às autoridades brasilei- Veículos de Lançamento estejam sendo transferidos para
ras competentes relação do conteúdo dos "containe- plataformas de lançamento.
res" lacrados, acima referidos. 3. Procedimentos Pós-Lançamento

C. O Governo dos Estados Unidos da América As Partes assegurarão que somente aos Partici-
exigirá dos Licenciados Norte-americanos que forne- pantes Norte-americanos será permitido desmontar
çam garantias por escrito de que os "containeres" la- Equipamentos Afins. As Partes assegurarão que tais



1. Atraso de Lançamento

Na eventualidade de atraso no lançamento, as
Partes assegurarão que o acesso aos Veículos de
Lançamento, Espaçonaves, Equipamentos Afins e/ou
Dados Técnicos será monitorado por Participantes
Norte-americanos. O Governo da República Federati
va do Brasil assegurará que Participantes Norte-ame
ricanos estejam presentes se as Espaçonaves estive
rem expostas ou forem removidas do Veículo de Lan
çamento após tais Espaçonaves terem sido integra
das ao Veículo de Lançamento. As Partes assegura
rão que tais Veículos de Lançamento e Espaçonaves
serão monitorados e acompanhados por Participan
tes Norte-americanos durante seu transporte desde a
plataforma de lançamento até a área de preparação
do Veículo de Lançamento e/ou Espaçonaves, onde,
se necessário, os Veículos de Lançamento e/ou
Espaçonaves serão reparados e aguardarão a reinte
gração. O disposto no Artigo VII deste Acordo será
aplicado a qualquer Atividade de Lançamento subse
qüente.

2. Cancelamento do Lançamento

Na eventualidade de cancelamento do lança
mento, as Partes assegurarão que aos participantes
Norte-americanos será. permitido monitorar o acesso
aos Veículos de Lançamento, Espaçonaves, Equipa
mentos Afins e/ou Dados Técnicos. O Governo da
República Federativa do Brasil assegurará a presen
ça de Participantes Norte-americanos se as Espaço
naves estiverem expostas ou forem removidas .dos
Veículos de Lançamento, após tais Espaçonaves te
rem sido integradas aos Veículos de Lançamento. O
Governo da República Federativa do Brasil assegura
rá que os Veículos de Lançamento e/ou Espaçonaves
serão monitorados e acompanhados por Participan
tes Norte americanos durante seu transporte desde a
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equipamentos, juntamente com os Dados Téc- plataforma de lançamento até a área de preparação
nicos, retornarão a locais e em veículos aprovados dos Veículos de Lançamento e/ou Espaçonaves,
peto Governo dos Estados Unidos da América, e que onde eles aguardarão retorno para os Estados Uni-
tais equipamentos e Dados Técnicos poderão ser dos da América, ou para outro local aprovado pejo
acompanhados por agentes autorizados pelo Gover- Governo dos Estados Unidos da América. As Partes
no dos Estados Unidos da América. Equipamentos assegurarão que o carregamento de Veículos de Lan-
Afins e outros itens sujeitos ao controle de exportação çamento, Espaçonaves, Equipamentos Afins e/ou
pelos Estados Unidos da América que permaneçam Dados Técnicos em um veículo será monitorado por
no Brasil, em razão de projeto não mais vinculado às Participantes Norte-americanos e que esse veículo
Atividades de Lançamento no Centro de Lançamento seja aprovado pelo Governo dos Estados Unidos da
de Alcântara, serão destruídos no local ou removidos América.
da República Federativa do Brasil, a menos que de 3. Falha do Lançamento
outra maneira venha a ser acordado pelas Partes. A. Na eventualidade de falha do lançamento, o

ARTIGO VIII Governo da República Federativa do Brasil permitirá
Atraso, Cancelamento ou Falha de Lançamento que Participantes Norte-americanos auxiliem na bus

ca e recuperação de qualquer ou de todos os compo
nentes e/ou escombros dos Veículos de Lançamento,
Espaçonaves, e/ou Equipamentos Afins, em todos os
locais dos acidentes sujeitos à jurisdição ou controle
da República Federativa do Brasil. O Governo da Re
pública Federativa do Brasil assegurará que agentes
governamentais norte-americanos pertencentes a
equipes de busca(s) de emergência tenham acesso
ao local do acidente. Existindo razão que leve a crer
que a busca e a recuperação de componentes e/ou
escombros dos Veículos de Lançamento, Espaçona
ves, e/ou Equipamentos Afins afetarão interesses de
um terceiro Estado, as Partes consultarão imediata
mente o governo daquele Estado, no que concerne á
coordenação de procedimentos para realizar as ope
rações de busca, sem prejuízo dos direitos e obriga
ções de todos os estados envolvidos, em conformida
de com o Direito Internacional, incluindo o disposto no
Acordo sobre o Salvamento de Astronautas e Restitu
ição de Astronautas e de Objetos Lançados ao Espa
ço Cósmico, datado de 22 de abril de 1968.

B. O Governo da República Federativa do Brasil
assegurará que uma "área de recuperação de escom
bros", controlada por Participantes Norte-america
nos, para armazenamento de componentes ou es
combros identificados do Veículos de Lançamento, da
Espaçonaves e/ou Equipamentos Afins seja reserva
da no Centro de Lançamento de Alcântara e/ou em
outra localidade acordada pelas Partes. O acesso a
esta(s) área(s) será controlado, no que couber, como
estabelecido no Artigo VI deste Acordo. O Governo da
República Federativa do Brasil assegurará a imediata
restituição aos Participantes Norte-americanos de to
dos os componentes e/ou escombros identificados
dos Veículos de Lançamento, Espaçonaves, e/ou
Equipamentos Afins recuperados por Representan
tes Brasileiros, sem que tais componentes ou escom-
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bros sejam estudados ou fotografados de qualquer
maneira.

C. O Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos da América acor
dam em autorizar os Licenciados Brasileiros e os Li
cenciados Norte-americanos, respectivamente, por
meio de licenças ou permissões, a proporcionar, na
medida em que os interesses nacionais de segurança
e de política externa dos respectivos Estados o permi
tam, as informações necessárias para determinar a
causa do acidente.

ARTIGO IX
Implementação

1. As Partes, anualmente, realizarão consultas
para rever a implementação deste Acordo, com parti
cular ênfase na identificação de qualquer adequação
que possa ser necessária para manter a efetividade
dos controles sobre transferência de tecnologia.

2. Qualquer controvérsia entre as Partes con
cernente a interpretação e a implementação deste
Acordo será dirimida por consultas por meio dos ca
nais diplomáticos.

ARTIGO X
Entrada em Vigor, Emendas e Denúncia

1. Este Acordo entrará em vigor mediante troca
de notas entre as Partes, confirmando que todos os
procedimentos e requisitos internos pertinentes para
que este Acordo entre em vigor tenham sido observados.

2. Este Acordo poderá ser emendado por meio
de acordo, por escrito, entre as Partes. Quaisquer
emendas acordadas entrarão em vigor mediante tro
ca de notas entre as Partes, confirmando que todos
os procedimentos e requisitos pertinentes à sua en
trada em vigor tenham sido observados.

3. Este Acordo poderá ser denunciado por qual
quer das Partes mediante notificação escrita à outra
Parte de sua intenção de denunciá-lo. A denúncia terá
efeito um ano após a data da notificação.

4. As obrigações das Partes, estabelecidas nes
te Acordo, concernentes à segurança, à divulgação e
ao uso da informação, e à restituição aos Estados
Unidos da América, ou a outro local aprovado pelo
Governo dos Estados Unidos da América, de Veícu
los de lançamento, Espaçonaves, Equipamentos
Afins e/ou Dados Técnicos decorrentes de lançamen
to atrasado ou cancelado, ou de componentes ou es
combros dos Veículos de lançamento, Espaçonaves,
e/ou Equipamentos Afins, resultantes de falha em lan
çamento, continuarão a ser aplicadas após a expira
ção ou término deste Acordo.

Em testemunho do que, os abaixo assinados,
devidamente autorizados pelos respectivos Gover
nos, firmaram este Acordo.

Feito em Brasília, 18 de abril de 2000, originais,
nos idiomas português e inglês, sendo ambos os tex
tos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
- Ronaldo Sardenberg, Ministro de Estado da Ciên
cia e Tecnologia.

Pelo Governo dos Estados Unidos da América.
- Anthony S. Harrington Embaixador dos Estados
Unidos da América.

Aviso n° 322-C. Civil

Em 2 de abril de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
da América sobre Salvaguardas Tecnológicas Relaci
onadas à Participação dos Estados Unidos da Améri
ca nos lançamentos a partir do Centro de lançamen
to de Alcântara, celebrado em Brasília, em 18 de abril
de 2000.

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

O Senhor Presidente da República submete à
consideração do Congresso Nacional, por meio da
Mensagem n0296, de 2001, o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no dos Estados Unidos da América sobre Salvaguar
das 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.

Conforme a Exposição de Motivos encaminha
da ao Senhor Presidente da República pelos minis
tros da Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores e
da Defesa, o ato internacional em apreço:

representa importante passo para tornar viável
a comercialização dos serviços de lançamento a par
tir do Centro de lançamento de Alcântara (ClA). A



11- Parecer

Um dos princípios básicos do Direito Internacio
nal Público é o da igualdade jurídica entre os Estados
e da não hierarquização da sociedade internacional.
Partindo de tal princípio, as negociações de qualquer
ato internacional devem resultar, normalmente, numa
distribuição equilibrada das obrigações contraídas
por intermédio do instrumento jurídico.

Por isto, acordos bilaterais, como este que ora
apreciamos, definem, como regra, compromissos
consensuais que devem ser obedecidos, de igual
modo, por ambas as Partes Contratantes.

Contudo, o que mais chama a atenção numa pri
meira análise do "Acordo entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Uni-
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privilegiada localização geográfica do ClA, próxima à lançamento de Alcântara, de áreas restritas sob con-
Linha do Equador, permite que lançamentos sejam trole exclusivo do governo dos EUA. Estabelece-se
efetuados com menor dispêndio de combustível e, também as regras relativas à recuperação dos restos
conseqüentemente, tenham seus custos substancial- dos Veículos de lançamento e das Cargas Úteis que
mente reduzidos em relação a outros centros em lati- caiam no mar ou em território brasileiro em virtude de
tudes mais altas. Ademais, a possibilidade de lança- lançamentos fracassados.
mento sobre o mar em azimutes de Norte a leste faci- O artigo IX concerne à Implementação. O seu
lita as operações de colocação de satélites em distin- texto prevê que serão realizadas consultas anuais en-
tas órbitas, desde as polares até as equatoriais. tre as Partes para identificar qualquer adequação que

Ainda conforme o poder executivo, o Acordo: se fizer necessária para manter a efetividade dos con-
consolida a aliança pragmática entre dois impe- troles sobre transferência de tecnologia.

rativos: por um lado, criar condições para que o ClA Por último, o artigo X trata da Entrada em Vigor,
possa ser um centro de lançamento de satélites es- Emendas e Denúncias. Estabelece-se que o Acordo
trangeiros; por outro, proteger as informações e tec- entrará em vigor, mediante troca de notas entre as
nologias de uso dual das empresas envolvidas nos Partes, confirmando que todos os procedimentos in-
lançamentos. Em vista do que precede, estabelece ternos pertinentes foram observados. Prevê-se que o
uma série de mecanismos que visam atender às pre- ato internacional em comento poderá ser emendado
ocupações dos dois países no tocante à proteção da por meio de acordo, por escrito, entre as Partes. Já no
propriedade intelectual e à proliferação de tecnologias que tange especificamente à denúncia, o Acordo esti-
sensíveis. pula que ela poderá ser realizada mediante notifica-

o Acordo é composto por 10 artigos bastante ção .escrita ~ .outr~ Parte, tendo efeito após um .ano a
pormenorizados, seguindo a regra jurídica nor- partir da notlflcaçao. No entanto, a Acordo preve tam-
te-americana de se detalhar, inclusive do ponto de bém que: . _ .
vista técnico todas as normas que terão de ser obe- As obngaçoes das Partes, estabeleCidas neste
decidas. ' Acordo, concernentes à segurança, à divulgação e ao

O artigo I diz respeito ao Objetivo do Acordo. uso da info~~ação, e à restituição aos Estados Uni-
. . dos da Amenca, ou a outro local aprovado pelo Go-

Note-se que o diploma legal em comento define ape- d E t d U'd d A é' d V' Ib' r I' verno os s a os nl os a m nca, e elcu os
nas um ~ Je IVO, qua seja: _. ~ . de lançamento, Espaçonaves, Equipamentos Afins

eVitar o acesso ou a transferencla nao autorlza- e/ou Dados Técnicos decorrentes de lançamento
dos d~ tecnologias relacionadas com o lançamen~o atrasado ou cancelado, ou de componentes ou es-
de Velculos de lançamento, Espa90naves por meio combros dos Veículos de Lançamento, Espaçonaves,
de Veículos de Lançam~nt.o Espacl~1 ou Ve~culos de e/ou Equipamentos Afins, resultantes de falha em lan-
lançamento e Carg~s Utels por meio de Velculos de çamento, continuarão a ser aplicadas após a expira-
lançamentos a partir do Centro de Lançamentos de ção ou término deste Acordo.
Alcântara. É o Relatório.

Já o artigo 11 trata das Definições. Nele, são es
miuçados os conceitos utilizados no texto do Acordo.

Por sua vez, o artigo 111 estabelece os Dispositi
vos Gerais. Tais dispositivos são cláusulas que im
põem obrigações exclusivamente à República Fede
rativa do Brasil e que não dizem respeito, direta ou in
diretamente, como demonstraremos em nosso pare
cer, às salvaguardas tecnológicas objeto do Acordo.

Os artigos IV, V, VI, VII, e VIII referem-se às sal
vaguardas tecnológicas propriamente ditas. Eles di
tam regras e normas extremamente detalhadas sobre
a proteção e o controle de tecnologia para todas as
etapas do processo de lançamento, desde o transpor
te de Cargas Úteis e de Veículos de lançamento dos
EUA para o Brasil, até o seu retorno ao território nor
te-americano, passando pela criação, no Centro de
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dos da América sobre Salvaguardas Tecnológicas
Relacionadas à Participação dos Estados Unidos da
América nos Lançamentos a partir do Centro de Lan
çamentos de Alcântara" é justamente o fato de que as
suas cláusulas criam obrigações exclusivamente, ou
quase que exclusivamente, para o nosso País.

Com efeito, as obrigações do governo nor
te-americano se resumem basicamente à emissão
das licenças de exportação e ao controle sobre as
suas empresas Licenciadas, ao passo que os com
promissos assumidos pela Parte brasileira são muito
amplos, extrapolando inclusive, como veremos a se
guir, o objetivo manifesto de salvaguardar tecnologia
norte-americana.

Por conseguinte, perguntamo-nos, em primeira
instância, se há quaisquer motivos que justifiquem
essa grosseira e gritante assimetria.

A este respeito deve-se considerar que o Brasil
vem demonstrando, tanto no plano interno quanto no
plano internacional, que tem inabalável e firme com
promisso com a causa do desarmamento e da
não-proliferação de tecnologia sensível ou de uso
dual.

De fato, o nosso País tomou iniciativas muito im
portantes neste campo, a partir do final da década de
80. No plano interno, o Brasil desativou por completo
o seu incipiente programa nuclear, inscreveu proibi
ção de atividades nucleares que não sejam para fins
pacíficos em sua própria Constituição Federal(a,
XXIII, art. 21) e transferiu o seu programa espacial do
âmbito militar para uma agência civil (a Agência
Espacial Brasileira - AEB, subordinada ao Ministério
da Ciência e Tecnologia). No plano internacional, o
Brasil celebrou e ratificou uma série de acordos e tra
tados que assinalam, de maneira inequívoca, o nosso
sério compromisso com o desarmamento.

Entre tais acordos e tratados, podemos desta
car o Acordo Quadripartite firmado com a Argentina,
a ABACC e a Agência Internacional de Energia Atô
mica, o Tratado de Tlatelolco, o Tratado de Não-Proli
feração de Armas Nucleares (TNP), a Convenção
para a Proibição de Armas Químicas e a Convenção
de Ottawa sobre Minas Terrestres.

No que tange especificamente ao controle da
tecnologia de mísseis, preocupação fundamental do
presente acordo, é preciso considerar que, em 27 de
outubro de 1995, o Brasil ingressou, por aclamação,
no Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis
(Missile Technology Control Regime MTCR).

Tal regime foi formado, em 1987, pelos países
que compunham o G7 e por pressão do governo nor
te-americano, com a finalidade de restringir a expor-

tação e o repasse da tecnologia de mísseis capazes
de, pelo menos, carregar carga útil de 500 quilos a
mais de 300 quilômetros, assim como de qualquer
sistema apto a lançar armas de destruição em massa.
Embora a MTCR não seja um ato internacional, ele já
conta, hoje em dia, com a participação voluntária de
32 países.

É preciso sublinhar que a adesão do Brasil ao
MTCR foi precedida por longas negociações com o
governo dos EUA que culminaram na publicação da
Lei n° 9.112/95, a qual estabeleceu, na ordem jurídica
interna, controles abrangente: e rigorosos sobre a ex
portação de tecnologias sensíveis, especialmente a
de mísseis e componentes de mísseis.

Pois bem, a atitude brasileira no que tange à ca
usa do desarmamento tem sido de tal forma coerente
e conseqüente que o próprio embaixador dos EUA no
Brasil, Sr. Anthony S. Harrington, afirmou, justamente
por ocasião da celebração do presente acordo, que:

O notável desempenho do Brasil para
controlar a proliferação de tecnologias sen
síveis e armas de destruição em massa serve
como modelo vara o mundo (grifo nosso)2.

Assim sendo, parece-nos que o acordo sobre
salvaguardas tecnológicas e, especialmente quando
levamos em consideração a mencionada assimetria,
inteiramente dispensável, já que o Brasil assumiu
compromissos solenes prévios que impedem o re
passe, a divulgação e a apropriação indevida de tec
nologias sensíveis ou de uso dual. Na realidade, o di
ploma em apreço só se justifica partindo-se do pres
suposto de que o Brasil não honrará os seus compro
missos internacionais anteriormente assumidos e
procederá, assim que tiver a oportunidade, à constru
ção de mísseis balísticos ou à exportação de tal tec
nologia para outros países. Daí a necessidade, pre
sente na maior pane das cláusulas do Acordo, da Par
te brasileira ser alijada do controle proposto, o qual
será efetuado primordialmente pela Parte norte-ame
ricana, mesmo em nosso território.

Do nosso ponto de vista, essa desconfiança é
injustificável e desrespeitosa. A bem da verdade, se
há um país que pode despertar suspeitas em relação
aos seus compromissos relativamente ao controle da
tecnologia de mísseis e ao desarmamento são os
EUA, pois é fato notório que os norte-americanos re
passaram mísseis de médio alcance para Israel e Tai
wan. Ademais, a recusa norte-americana em assinar
o Convenção de Ottawa sobre minas terrestres e a re
cente decisão do governo Bush de proceder à cons
trução de um escudo antimíssil demonstram a fragili-
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dade do comprometimento dos EUA com a causa do
desarmamento mundial.

Observe-se que o Brasil firmou, em anos recen
tes, com outros países (Ucrânia, Rússia, China, Fran
ça e Argentina), acordos visando a cooperação mú
tua nos usos pacíficos do espaço exterior, os quais
não prevêem as salvaguardas tecnológicas draconia
nas previstas no diploma legal em apreço. No caso do
acordo firmado com a Ucrânia, por exemplo, que pre
vê a utilização do Centro de Lançamento de Alcântara
por veículos lançadores do tipo Tsyklon, o controle de
tecnologia sensível se dará pelo reconhecimento mú
tuo dos seus compromissos na qualidade de mem
bros do Regime de Tecnologia de Mísseis(MCTRt

Feitas essas considerações iniciais, passemos
à análise propriamente dita do "Acordo entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo do
Estados Unidos da América sobre Salvaguardas Tec
nológicas Relacionadas à Participação dos Estados
Unidos da América nos Lançamentos a partir do Cen
tro de Lançamento de Alcântara".

Segundo a exposição de motivos que acompa
nha a presente mensagem, a celebração do Acordo
se justifica em razão da necessidade de tornar viável
a comercialização de serviços de lançamentos a par
tir do Centro de Lançamento de Alcântara, o qual está
subutilizado há vários anos. Essa subutilização, ab
surda se considerarmos a sua localização geográfica
privilegiada, advém, em grande parte, do fato incon
teste de que o programa espacial brasileiro, bem
come as instituições a ele vinculadas (INPE, CTA,
etc.), foram fortemente sucateados ao longo dos anos
90. Como o atual governo diz não ter meios ou não
tem vontade política de realizar os investimentos ne
cessários nesse setor estratégico, a comercialização
da Base de Alcântara poderá ser benéfica, desde que
efetuada com as cautelas necessárias. Com efeito, a
celebração do presente ato internacional com o go
verno norte-americano poderia, em tese, suprir o pro
grama espacial brasileiro com cerca de U$30 milhões
ao ano, já que os EUA são responsáveis por quase
80% dos lançamentos de satélites.

Porém, como já salientamos, o governo nor
te-americano impôs condições que nos parecem abu
sivas para o uso do CLA.

No que se relaciona às salvaguardas tecnológi
cas propriamente ditas, contidas nos artigos IV, V, VI,
VII e VIII, destacamos, em primeiro lugar, o § 3 do arti
go IV, o qual determina que:

3. Em qualquer Atividade de Lança
mento, as Partes tomarão todas as medidas
necessárias para assegurar que os Partici-

pantes Norte-americanos mantenham o
controle sobre os Veículos de Lançamento,
Espaçonaves, Equipamentos Afins e Dados
Técnicos, a menos que de outra forma auto
rizado pelo Governo dos Estados Unidos da
América. Para tal finalidade, o Governo da
República Federativa do Brasil manterá dis
ponível no Centro de Lançamento de Alcân
tara áreas restritas para o processamento,
montagem, conexão e lançamento dos Veí
culos de Lançamento e Espaçonaves por li
cenciados Norte-americanos e permitirá que
pessoas autorizadas nelo Governo dos
Estados Unidos da América controlem o
acesso a essas áreas.
(grifos nossos).

Assim, por meio de tal dispositivo, o governo
norte-americano controlará diretamente áreas do
Centro de Lançamento de Alcântara, as quais serão
inacessíveis para os próprios técnicos brasileiros que
lá trabalham. Ressalte-se que o parágrafo 2 do Artigo
VI estabelece claramente que:

2. As Partes assegurarão que somente
pessoas autorizadas velo Governo dos
Estados Unidos da América controlarão, vin
te quatro horas por dia, o acesso a Veículos
de Lançamento, Espaçonaves, Equipamen
tos Afins e Dados Técnicos e as áreas res
tritas referidas no Artigo IV, § 3, bem como
o transporte de equipamentos/componen
tes, construção/instalação, conexão/desco
nexão, teste e verificação, preparação para
lançamento, lançamento de Veículos de
Lançamento/Espaçonaves, e o retorno dos
Equipamentos Afins e dos Dados Técnicos
aos Estados Unidos da América (grifo nosso).

Determina-se, ademais, que os representantes
norte-americanos poderão realizar inspeções, sem
aviso prévio ao governo brasileiro, tanto nas áreas
restritas, quanto nas demais áreas reservadas para
lançamento de espaçonaves. (§ 3, artigo VI). Da mes
ma forma, permite-se que o governo norte-americano
instale equipamentos de vigilância eletrônica para tal
finalidade.

O acordo é de tal forma minucioso e rigoroso no
aspecto de assegurar o controle de pelo menos parte
do Centro de Lançamento de Alcântara aos nor
te-americanos, que chega ao cúmulo de prever que
os crachás para adentrar as áreas restritas, bem
como as demais áreas reservadas ao lançamento de
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espaçonaves, serão emitidos unicamente pelo gover
no norte-americano (§ 5, artigo VI).

Entretanto, o controle norte-americano sobre as
atividades de lançamento e processamento não se
restringe apenas às áreas restritas do Centro de Lan
çamento de Alcântara. O § 1.B do Artigo VII prevê
que:

B. Quaisquer Veículos de Lançamento,
Espaçonaves, Equipamentos Afins, e/ou
Dados Técnicos transportados para ou a
partir do território da República Federativa
do Brasil e acondicionados apropriadamente
em "containeres" lacrados não serão aber
tos para inspeção enquanto estiverem no
território da República Federativa do Brasil.
(grifo nosso).

Ou seja: a alfândega brasileira será proibida de
revistar e inspecionar qualquer remessa de material
norte-americano que ingresse no território nacional.

Embora tal cláusula possa ser justificada sob o
pretexto de se proteger a tecnologia sensível dos veí
culos lançadores e dos satélites, ela encerra grande
perigo. Tal perigo diz respeito ao fato de que o gover
no brasileiro não terá nenhum controle efetivo sobre o
material que a Parte norte-americana utilizará nos
lançamentos a partir de Alcântara.

Dessa forma, o governo dos EUA poderá, se
quiser, lançar do ClA satélites de uso militar (es
piões) contra países com os quais o Brasil mantém
boas relações diplomáticas. Como a Parte brasileira
não poderá revistar os "containeres" e não terá qual
quer acesso às "áreas restritas", tal possibilidade é
real.

Do nosso ponto de vista, a Parte brasileira de
veria ter tido o cuidado de assegurar algum tipo de
controle sobre as atividades norte-americanas no
ClA. Porém, o instrumento jurídico em apreço é de
tal forma assimétrico, que esse controle sequer é co
gitado.

Ainda no que tange às salvaguardas tecnológi
cas, devemos destacar, por último, os procedimentos
de segurança relacionados no artigo VIII, o qual dis
põe sobre Atraso, Cancelamento ou Falha de lança
mento.

Em caso de falha de lançamento, o § 3.B do artigo
VIII prevê que:

B. O Governo da República Federativa
do Brasil assegurará que uma "área de re
cuperação de escombros", controlada por

Participantes Norte-americanos para arma
zenamento de componentes ou escombros
identificados do Veículo de lançamento, da
Espaçonaves e/ou Equipamentos Afins seja
reservada no Centro de lançamento de
Alcântara e/ou em outra localidades acorda
da pelas Partes, o acesso a esta(s) área(s)
será controlado, no que couber, como esta
belecido no artigo VI deste Acordo, o Gover
no da República Federativa do Brasil asse
gurará a imediata restituição aos Participan
tes Norte-americanos de todos os compo
nentes e/ou es membros identificados dos
Veículos de lançamento, Espaçonaves,
e/ou Equipamentos Afins recuperados por
Representantes Brasileiros, sem que tais
componentes sejam estudados e fotografa
dos de qualquer maneira (grifos nossos).

Ora, esse dispositivo não se coaduna com os
princípios do direito internacional aplicáveis ao caso,
consubstanciados no "Acordo sobre o Salvamento de
Astronautas e Restituição de Astronautas e de Obje
tos lançados ao Espaço Cósmico", datado de 22 de
abril de 1968.

Tal acordo prevê o direito de custódia para o
País em cujo território caiam os escombros, o que é
negado pelo presente ato internacional, na medida
em que determina, como destacamos acima, a imedi
ata restituição dos destroços.

Como se pode observar, as salvaguardas tecno
lógicas previstas no Acordo são, de fato, bastante ri
gorosas e minuciosas. Sob nossa ótica, elas levantam
dúvidas quanto à sua necessidade, face aos compro
missos anteriormente assumidos pelo Brasil, e, aci
ma de tudo, no que se refere à sua adequação ao
princípio da soberania nacional.

Saliente-se ainda a respeito das salvaguardas
tecnológicas que, ao proibir taxativamente a assistên
cia e cooperação tecnológica (artigo IV), que é o es
sencial para qualquer programa espacial, o Acordo
suscita também questionamentos, na comunidade ci
entífica brasileira, sobre a sua real utilidade para o
País. Com efeito, o único beneficio que o Brasil pode
rá usufruir do ato internacional em discussão será <>
dinheiro proveniente do uso do ClA, que é, diga-se
de passagem, muito pouco.

Contudo, embora as salvaguardas tecnológi
cas previstas sejam amplamente questionáveis, as
cláusulas mais polêmicas do ato internacional em
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2Discurso pronunciado em 18 de abril de 2000, no Palácio do Ita
maraty, por ocasião da assinatura do acordo em discussão.

'Ver preâmbulo do "Acordo-Quadro entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre a Cooperação
nos Usos Paclficos do Espaço Exterior", firmado em Kiev, em 18
de novembro de 1999.

'Até o final de 2000 tinham aderido ao MTCR os seguintes pal
ses: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bél
gica, Brasil, Canadá, Dinamarca. Espanha, EUA, Finlândia,
França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália. Ja
pão, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rússia, Suécia, Sufça, Turquia
e Ucrânia.

A. Não permitirá o lançamento, a partir
do Centro de Lançamento de Alcântara, de
Cargas Úteis ou Veículos de Lançamento
Espacial de propriedade ou sob controle de
países os quais, na ocasião do lançamento,
estejam sujeito a sanções estabelecidas
pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas ou cujos governos, a juízo de qualquer
das Partes, tenham dado, repetidamente,
apoio a atos de terrorismo internacional (grifo
nosso).
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pauta não têm relação direta com a proteção das No caso de Cuba, o relatório do Departamento
tecnologias sensíveis. Referimo-nos ao que está de Estado norte-americano justifica a sua inclusão
contido no Artigo 111 do acordo, o qual estabelece os nessa "lista negra" porque aquele país daria abrigo a
Dispositivos Gerais. "fugitivos norte-americanos" e manteria contatos com

"insurgentes latino-americanos". No que se refere à
Em primeiro lugar, e este é um aspecto muito Coréia do Norte, a justificativa prendese, essencial-

preocupante do Acordo, o artigo 111 § 1.A, estabelece mente, ao fato de que os norte-coreanos teriam dado
que o Brasil: refúgio, na década de 70, aos seqüestradores de um

avião japonês. A Líbia ainda é mantida na lista em ra
zão do caso do avião da Panam, mesmo após ter en
tregue às autoridades competentes dois funcionários
acusados de terem colocado a bomba na aeronave
para serem julgados em Haia. Trata-se, é evidente, de
uma classificação inteiramente arbitrária, feita ao sa
bor dos interesses políticos e estratégicos dos EUA.
Amanhã, poderão estar incluídos na lista negra nor
te-americana países como Colômbia, Venezuela, Iu
goslávia, China, Rússia, etc.

Embora se possa argumentar que o Brasil não
teria interesse em cooperar com os países que cons
tam da "lista negra" do Departamento de Estado nor
te-americano, o fato concreto é que o poder de veto
dado aos EUA pelo citado dispositivo estabelece pre
cedente muito perigoso. É nossa opinião que nenhu
ma nação estrangeira deva ter poder de decisão so
bre o uso do Centro de Lançamento de Alcântara,
base nacional construída com grande sacrifício. Deve
ficar claro que, caso esse dispositivo seja aprovado, o
Brasil perde a autonomia de utilizar a sua base como
bem entenda.

Em segundo lugar, o artigo 111, § 1.B, reza que a
República Federativa do Brasil:

B. Não permitirá o ingresso significativo, qualita
tiva ou quantitativamente, de equipamentos, tecnolo
gias, mão-de-obra, ou recursos financeiros, no Cen
tro de Lançamento de Alcântara, provenientes de paí
ses que não sejam Parceiros (membros) do Regime
de Controle de Tecnologia de Mísseis, exceto se de
outro modo acordado entre as Partes.

Em outras palavras: o mencionado dispositivo
proíbe que o Brasil estabeleça laços significativos de
cooperação com países que não façam parte do
MTCA. Ora, conforme já assinalamos em nossas
considerações iniciais, o MTCR compõe-se, até o
presente momento, de apenas 32 países. Assim sen
do, esse dispositivo excluiria do uso do Centro de
Lançamento de Alcântara a maior parte das nações
do planeta, o que acarretaria prejuízos potenciais de
monta para o País.

Trata-se, mais uma vez, de conferir a um país
estrangeiro, os EUA, no caso, o poder de limitar o ar
bítrio da República Federativa do Brasil quanto à ma-

Trata-se, é claro, de salvaguarda política que
não tem nenhuma relação com o resguardo de tecno
logia norte-americana. Assim, pelo que esta previsto
no Acordo, os Estados Unidos poderão proibir que o
Brasil possa, utilizando base instalada em território
nacional e veículos de lançamento de sua proprieda
de (ou de propriedade de terceiros países), lançar sa
télites para nações desafetas dos EUA.

É preciso levar em consideração que o Departa
mento de Estado norte-americano utiliza critérios
bastante elásticos e arbitrários para classificar uma
nação como '1errorista". Segundo o seu último relató
ri04

, os países que Patterns of Global Terrorism-2000
- Office of the Coordinator for Counterterroirism apói
am o terrorismo são: Irã, Iraque, Síria, Líbia, Cuba,
Coréia do Norte e Sudão.
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neira de usar a sua base nacional. E necessário colo- tiva de Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
car em relevo que a China não pertence ao MTCR, América para o Projeto, Desenvolvimento, Operação
por considerá-lo injusto, irracional e pouco eficiente, e Uso de Equipamento de Vôo e Cargas Úteis para o
além de ser um instrumento que tende a perpetuar as Programa da Estação Espacial Internacional".
desigualdades tecnológicas entre as nações. Pois Trata-se, como o próprio nome indica, de um
bem, o Brasil desenvolve, em conjunto com a China, ajuste com dementar ao "Acordo Quadro entre o Go-
em função de acordo bilateral firmado em julho de verno dos Estados Unidos e o Governo da República
1988, um importantíssimo programa de cooperação F~erativa do Brasil so~re ,Cooperação nos ~sos Pa-
na área espacial: o desenvolvimento e lançamento clflCOS do Espaço Extenor' , celebrado em 1 de mar-
dos Satélites Sino-Brasileiros de Recursos Terrestres ço de 1996.
(CBERS). É evidente que caso esse dispositivo seja ~elo te~o ~o Ajuste Comple~~ntar, a Agência

, . . ' .. - _ Espacial BraSileira (AEB) fornecena a Nasa uma sé-
aprovado, os satehtes slno-~rasllelros poderao nao rie de caros equipamentos que seriam instalados na
ser lançados da base de Alcantara. futura Estação Espacial Internacional (ISS), projeto

Em terceiro lugar, o artigo 111, § 1.E, determina capitaneado pela agência norte-americana, e que
que a República Federativa do Brasil: com conta a participação da Rússia, União Européia,

E. Não utilizará recursos obtidos de Atividades Japão e Canadá.
de lançamento em programas de aquisição, desen- Em ??ntr~partida, a N~sa cede~ia à AEB q~otas

volvimento, produção, teste, liberação, ou uso de fo- para a ut~h.z~çao da Estaçao Espac.lal Interna~lo~al.
uetes ou de sistemas de veículos aéreos não tripula- I~to ~~rmltlna que ~ AEB pos~a reahz~r expen~nclas

g , . . . cientificas em ambiente de mlcrogravldade, alem de
dos (quer, na Republlca Federativa do Brasil quer em enviar um astronauta brasileiro para a Estação. Mui-
outros palses). tos cientistas contestam a oportunidade e o mérito de

Assim, o Brasil não poderá usaros recursos provin- tal acordo, pois o projeto é absurdamente caro, (pre-
dos do uso do CTA pelos norte-americanos para desen- vê-se que o Brasil teria de injetar no projeto cerca de
volver um importantíssimo projeto do programa espa~ial U$318 milhões) e há outras prioridades que deveriam
brasileiro, a saber, o do Veículo Lançador de Satélttes ser consideradas.
(VlS). Permite-se. apenas que tais r~ursos sejam usa- Mas o que importa aqui considerar é que as as-
dos no ~esenv?lvlmen~o e manutençao ~e ~rtos, aero- sinaturas de tal ajuste e do presente acordo implica-
porto~, .lInhas ferreas, sistemas de comun,ca280, etc, que ram previsão de boa parte (cerca de 50%) da verba
benefiCiem o Centro de lançamento de Alcantara. orçamentárias destinada ao Programa Nacional de

Segundo o nosso entendimento, e chamamos a Desenvolvimento de Atividades Espaciais para o sub-
máxima atenção dos nossos Pares para este ponto, o programa da ISS-NASA e para preparação da Base
mencionado dispositivo deixa transparecer o objetivo de Alcântara, em detrimento do desenvolvimento do
verdadeiro e último do presente acordo: inviabilizar o veículo brasileiro lançador de satélites.
prograrr:aa do VlS e c?l?car a Política. ~acional de De- Assim, os Subprogramas da "Participação Brasi-
~enyolvlm~nto de Atlvldade.s .Espaclals (PNDAE) na leira na Estação Espacial Internacional" e da "Implanta-
orblta dos Interesses estrateglcos dos EUA. ção da Infra-Estrutura Necessária ao Centro de Lança-

Um veículo lançador de satélites operante permiti- mento de Alcântara Para a Prestação de Serviços de
ria com que o Brasil pudesse entrar, de maneira autôno- lançamento" vão receber, em 2001, R$41.500.000,00
ma, no lucrativo e tecnicamente relevante mercado de e R$17.599.000,00, respectivamente, ao passo que o
lançamentos daqueles artefatos. Com toda certeza, te- "Desenvolvimento de Veículos lançadores de Satélites"
ríamos condições de competir com êxito nesse merca- receberá apenas R$12.371.780,00, quantia insuficiente
do, já que dispomos do ClA, base de posição geográfi- para programa do complexo.
ca privilegiada, que permite a realização de lançamen- Na opinião deste Relator, o acordo mencionado
tos com economia de até 30% no uso de combustíveis. e o citado ajuste complementar fazem parte de uma

Concomitantemente, o VlS abriria inúmeras no- mesma estratégia destinada a colocar o programa es-
vas oportunidades de cooperação na área espacial, pacial brasileiro na estrita dependência econômica,
especialmente com países que ainda não dispõem tecnológica e política dos EUA, o que já aconteceu
dessa tecnologia. com o programa espacial argentino.

Mas o governo dos EUA parece estar absoluta- Diga-se de passagem que o Ajuste Comple-
mente empenhado em acabar com tal possibilidade. mentar já esta, em vigor e não foi enviado ao Con-
Foi basicamente por este motivo que foi assinado, no gresso Nacional para aprovação ou rejeição, tal como
dia 14 de outubro de 1997, em Brasília, o "Ajuste determina o inciso Ido art. 49 da Constituição Federal
Complementar entre o Governo da República Federa- pois trata-se de ato gravoso ao patrimônio nacional.



Desse modo, o governo norte-americano asse
gurou que, no que tange ao seu compromisso básico
na cooperação pretendida (licenciar as exportações),
as suas leis, normas e polrticas internas poderão pre
valecer sobre o texto do Acordo.

Por conseguinte, bastaria que houvesse alguma
mudança na política de exportação de tecnologia es
pacial norte-americana, ou de algum regulamento in
terno qualquer referente ao assunto, para que novas
exigências fossem aplicadas às Atividades de Lança
mento.

F. Firmará acordos juridicamente man
datórios com outros governos que tenham
jurisdição ou controle sobre entidades subs
tancialmente envolvidas em Atividades de
Lançamento. O objetivo principal e os dispo
sitivos de tais acordos deverão ser equiva
lentes, àqueles Contidos neste Acordo, ex
ceto no que se refere a este Artigo e se de
outra forma acordado entre as Partes. Parti
cularmente, esses acordos deverão obrigar
tais outros governos a exigir de seus Licen
ciados que cumpram compromissos em sua
essência equivalentes aos previstos nos
Planos de Controle de Tecnologias, pelos
quais o Governo dos Estados Unidos da
América assegura que os Participantes Nor
te-americanos cumpram o estabelecido no §
4 do artigo IV deste Acordo (grifos nossos).

Ou seja: o citado parágrafo obriga o governo do
Brasil a assinar acordos de salvaguardas com o mes
mo objetivo e do mesmo teor com outros países. Mais
do que isso: estipula-se que tais acordos deverão
obrigar os outros governos a exigir dos seus Licencia
dos (empresas que dominam tecnologia espacial) o
que o governo norte-americano exige dos seus.

Trata-se, conforme nossa concepção, de verda
deira aberração jurídica que contraria os mais ele
mentares princípios do direito internacional. Nações
soberanas não podem ser coagidas a celebrar atos
internacionais entre si em função de um acordo bila
teral firmado por uma delas com outro país, e muito
menos serem obrigadas a inscrever nesses atos o
mesmo conteúdo do acordo. Saliente-si que as "Ativi
dades de Lançamento" incluem, pela própria defini
ção o Acordo, as operações com "Veículos de Lança
mento Espacial", que são foguetes (ou partes de fo
guetes) que foram autorizados para a exportação por
um governo "que não o Governo dos Estados Unidos
da América".

Na realidade, essa cláusula tem um endereço
certo: os acordos de cooperação nos usos pacíficos
do espaço exterior firmados pelo País com a Rússia,
a Ucrânia, a China e a Itália, além de outros. O temor
do governo norte-americano é que esses países, em
decorrência das tividades de cooperação ensejadas
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De fato, o seu texto foi publicado na Seção I do Diário pelos acordos, repassem a sua tecnologia de veícu-
Oficial, em 7 de novembro de 1997, pouco mais de los lançadores de satélites para o Brasil.
três semanas após a assinatura, como um ato unilate- Ora, podemos admitir que o governo norte-ame-
ral do Poder Executivo. ricano mediante o acordo em pauta, proíba o repasse

Em quarto lugar, o artigo 111, § 1.F, estipula que a da sua tecnologia espacial para o Brasil, embora não
República Federativa do Brasil: vislumbremos nenhum beneficio de tal decisão para o

nosso país. Porém, não podemos concordar que os
EUA queiram, por meio do mesmo instrumento jurídi
co, um mero acordo bilateral, proibir que o Brasil bus
que o repasse de tal tecnologia em terceiros países e
que essas nações tenham que exigir dos seus licenci
ados o mesmo que os norte-americanos demandam
dos seus. Parece-nos que tal assunto deveria ser re
solvido em negociações independentes entre o Brasil
e aqueles países. Voltamos a salientar que o Brasil
tem compromisso inarredável com o desarmamento e
membro do MTCR, d modo que a preocupação dos
EUA a este respeito nos parece excessiva, infundada
e talvez obedeça a interesses que não têm relação
com a causa do pacifismo.

Entretanto, o caráter nitidamente arbitrário e
draconiano das cláusulas que exigem compromissos
da República Federativa do Brasil contrasta com a li
beralidade assegurada ao governo dos EUA para agir
da maneira que lhe aprouver. Referimo-nos especial
mente ao § 3 do artigo 111, o qual reza que:

3. Será intenção do Governo dos Esta
dos Unidos da América, em consonância
com as leis, regulamentos e políticas oficiais
dos Estados Unidos da América, bem como
os dispositivos deste Acordo, aprovar as li
cenças de exportação necessária à execu
ção de Atividades de Lançamento. Entretan
to, nada neste Acordo restringirá a autorida
de do Governo dos Estados Unidos da
América para tomar qualquer ação com res
peito ao licenciamento de exportação, de
acordo com as leis, regulamentos e políticas
dos Estados Unidos da América (grifo nos
so).



Ora, como já demonstramos cabalmente, o
Acordo vai muito além da mera proteção da tecnolo
gia espacial norte-americana e estipula vários com
promissos adicionais para o Brasil, os quais não têm
reação com o objetivo manifesto do ato internacional.

Ademais, é difícil imaginar, no mundo globaliza
do em que vivemos, que haja satélites, veículos lan
çadores e equipamentos adicionais necessários para
as atividades de lançamento que não tenham alguma
tecnologia de origem noite-americana. Por isto, basta
ria que a atividade de lançamento envolvesse algum
componente de espaçonave ou de satélite (vide arti
go 11, Definições) de origem norte-americana para
que ela tivesse de ser submetida aos dispositivos do
Acordo.

O governo brasileiro também alega que:
9. É praxe internacional que lançamentos de sa

télites em bases comerciais sejam amparados por
acordos de salvaguardas tecnológicas.

E que:
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Não poderia haver situação mais assimétrica: Trata-se de procedimentos normais em área de
de um lado, proibi-se que o Brasil coopere com países grande sensibilidade, tendo precedentes em acordos
que não pertençam ao MTCR, que use o dinheiro do de semelhante teor assinado pelos EUA com a China,
aluguel do ClA para desenvolver o programa do VlS, Rússia e Ucrânia, por exemplo.
que receba tecnologia espacial de terceiros países, Em primeiro lugar, não é "praxe internacional"
que inspecione "containeres" em seu território e que que lançamentos comerciais sejam amparados por
seus funcionários adentrem áreas em sua própria acordos de salvaguardas tecnológicas. Na realidade,
base, mas, de outro, assegura-se aos EUA o direito trata-se de prática que vem sendo imposta pelo go-
de vetar lançamentos por motivos políticos, de contro- verno dos EUA aos outros países do mundo. É justa-
lar áreas dentro do ClA e de fazer prevalecer as suas mente por esta razão que o presente ato internacional
leis e políticas internas sobre o Acordo sempre que obriga o Brasil a assinar outros acordos semelhantes
julgar conveniente. com terceiros países.

Do nosso ponto de vista, o ato bilateral em apre- Em segundo, se bem é fato que Ucrânia e Rús-
ço não condiz com a tradição diplomática brasileira, sia firmaram com os EUA acordos de salvaguardas
que sempre procurou defender com denodo os inte- tecnológicas ou acordos que prevêem a assinatura
resses do País. Resulta difícil acreditar que os negoci- desses instrumentos, tais atos internacionais não po-
adores brasileiros aceitaram um acordo tão desequili- dem ser comparados ao celebrado pelo Brasil.
brado, no que se relaciona aos compromissos assu- Com efeito em 2 de setembro de 1993 foi assi-
midos pelas Partes, e com dispositivos tão ofensivos nado, em Washi~gton, o "Acordo entre o Governo dos
à soberania nacional. Estados Unidos da América e o Governo da Federa-

Finda a análise das principais cláusulas do ção Russa sobre Comércio Internacional dos Servi-
Acordo, devemos, ainda, tecer alguns comentários ços de lançamentos Espaciais Comerciais" e, em 21
sobre as justificativas apresentadas pelo Executivo de fevereiro de 1996, foi firmado, também em Was-
para a sua celebração. hington, o "Acordo entre o Governo dos Estados Uni-

Na exposição de motivos encaminhada ao dos da América e o Governo da Ucrânia sobre Co-
Congresso, assegura-se que: mércio Internacional dos Serviços de lançamentos

" . Espaciais Comerciais".6. O Acordo diz respeito somente as ., •
atividades de lançamento que contarem Am~o~ os. a.cor~os, de Igual conteudo, tem
com alguma tecnologia ou participação nor- como obJetiVO baslco Impedir que as partes con.tra-
te-americana - satélites, foguetes, infra-es- tantes cobrem preço abaiXO d~ mercado para reah~~r
trutura ou financiamento. os se~s lan~amentos. ~demals, eles prolbem a p~atl

ca de Induçao", entendida como a oferta de serviços
adicionais e a provisão de financiamento governa
mental para os lançamentos. Tais acordos foram assi
nados por pressão do governo dos EUA para permitir
o ingresso da Rússia e da Ucrânia no lucrativo merca
do internacional dos lançamentos de satélites, domi
nado pelos norte-americanos.

Pois bem, esses atos internacionais prevêem a
negociação e a conclusão de acordos de salvaguar
das para evitar repasse de tecnologia de mísseis para
outros países.

Posteriormente, a Ucrânia, firmou com os EUA,
em 29 de setembro de 1999, o acordo entre o Gover
no dos Estados Unidos a América e o Governo da
Ucrânia sobre Salvaguardas Tecnológicas Relaciona
das a Veículos de lançamentos Ucranianos, Equipa
mentos de Mísseis e Dados Técnicos para o Progra
ma Sea launch (RTSA)". Este programa refere-se à
uma plataforma de lançamentos marítima construída
por uma empresa norueguesa (a Anglo-Norwegian
Kyaemer Group) e que envolve também uma empre-



... determina que as atividades espaci
ais beneficiem todos os países e levem "na
devida conta os interesses de todas os paí
ses sejam eles desenvolvidos ou não do
ponto de vista econômico e cientifico. Isto
deixa claro que o bem e os interesses dos
países em desenvolvimento não podem ser
minimizados, desconsiderados ou excluí
dos.

Por sua vez, o segundo parágrafo pode ser interpre
tado como:

...um reforço ao direito de acesso dos países em
desenvolvimento. Ele enfatiza, a exigência de trata
mento não-discriminatório, em condições de igualdade,
que tem especial significado, exatamente, nas relações
entre países em desenvolvimento e desenvolvidos.a

Cabe registrar que os princípios e os direitos
inscritos no Tratado do Espaço, dão suporte à transfe
rência de tecnologia, velha reivindicação das nações
em desenvolvimento. Tanto é assim que, em 1991, o
Brasil, em conjunto com outros 8 países, apresentou,
no Subcomitê Jurídico do Copuos7

, um projeto intitu
lado "Princípios sobre Cooperação Internacional na
Exploração e Uso Cósmico para Fins Pacíficos", o
qual visava a interpretação e normatização do artigo
10 do Tratado do Espaço.

Pelo projeto, os países desenvolvidos com pro
grama espaciais deveriam permitir o acesso aos conhe
cimentos e aplicações gerados aos outros países, em es
pecial aos países em desenvolvimento, mediante progra
mas de cooperação destinados a este fim; e os países em
desenvolvimento deveriam gozar de tratamento especial;
a ele deveria ser dada preferência nos programas de difu
são de conhecimentos científicos e tecnológicos; e deles
não se deveria exigir reciprocidade.

6 "OS Palses em Desenvolvimento no Direito Espacial" in Parceri
as Estratégicas, nO 7, oulubro/1999

7 Committee on de Peaceful Uses of Outer Space- Comitê sobre
os Usos Paclficos do Espaço Cósmico das Nações Unidas

5 Report of the Selected Commitee on US National Security and
Military! Commercial Concerns with the People's Republic of China.
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sa norte-americana (a Boeing), uma empresa russa A exploração e o uso do espaço cósmico, inclu-
(a RSC Energia) e uma empresa ucraniana (a SDO sive da lua e demais corpos celestes, deverão ter em
Yuzhnoye/PO Yuzhmash). À empresa norueguesa mira o bem e o interesse de todos os países qualquer
cabe a manutenção da plataforma, à Boeing a negoci- que seja o estágio de seu desenvolvimento econômico e
ação dos lançamentos dos satélites de comunicação, científico, e são incumbência de toda a humanidade.
e às firmas russa ucraniana o fornecimento dos veícu- O espaço cósmico, inclusive a lua e os demais
los lançadores. corpos celeste, poderá ser explorado e utilizado livre-

Ora, como se pode observar, trata-se de situa- mente por todos os Estados sem qualquer discriminação,
ção muito diferente da encontrada no ClA. Rússia e em condições de igualdade ...
Ucr~~ia possuem a tecnologia do veículo lançador ~e Para o professor José Monserrat Filho, o primeiro
satehtes, de modo que o acordo de salvaguardas flr- , f'
mado pela Ucrânia (a Rússia ainda não o fez) não paragra o.
pode proibir o repasse de tal tecnologia para aquele
país, tal como prevê o acordo em apreço em relação
ao Brasil. Alem disso, a plataforma lança os satélites
em águas internacionais, e não em território ucrania
no ou russo. Portanto a afirmação contida na exposi
ção de motivos de que acordos semelhantes ao refe
rente a ClA foram celebrados por Rússia e Ucrânia
parece-nos falaciosa.

No que tange especfficamente à China, ela assi
nou com os EUA, em setembro de 1988, acordo sobre
salvaguardas de tecnologia de satélites, pois algumas
companhias norte-americanas lançam esses artefatos
com foguetes chineses (o propulsor longa Marcha IV)
a partir das bases de Taiyuan e Xichang, situadas a su
doeste de Pequim. Porém, o acordo firmado com o go
verno chinês não contém vários dos dispositivos abusi
vo: contidos no diploma celebrado com o Brasil, asse
gurando basicamente apenas o monitoramento dos
lançamentos a representantes norte-americanos.
Assevere-se que recente relatório do Congresso nor
te-americano sobre suposta apropriação indevida de
tecnologia sensível ocidental por parte da China, o fa
moso "Relatório Cox"s, dedica 3 capltulos à demons
tração de como os lançamentos de satélites nor
te-americanos efetuados naquele país são muito mal
monitorados e controlados. Ademais, a China já possui
tecnologia relativamente avançada de veículos lança
dores e satélites e não aderiu ao MTCR, o que a colo
ca em posição muito distinta da brasileira.

Por último, é conveniente fazer algumas breves
considerações a respeito ou compatibilidade ou in
compatibilidade entre o presente de acordo e o Direito
Espacial.

A principal fonte do chamado Direito Espacial é
o Tratado sobre Princípios Reguladores das Ativida
des dos Estados na Exploração e Uso do Espaço
Cósmico, Inclusive a lua e Demais Corpos Celestes",
aprovado pela Assembléia Geral da ONU, em 19 de
dezembro de 1966, e mais conhecido como o "Trata
do do Espaço". Pois bem, o artigo 10 deste tratado de
termina que:
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Infelizmente, tal projeto foi bombardeado pelos
EUA e demais países desenvolvidos, não tendo sido
aprovado, como se esperava.

Não obstante, parece-nos claro que o acordo
em pauta, medida em que proíbe qualquer transferên
cia de tecnologia e impõe e cláusulas verdadeiramen
te abusivas à República Federativa do Brasil, cria situ
ação discriminatória contra o País, o que fere frontal
mente o artigo 1° do Tratado do Espaço.

Assim sendo, o acordo em discussão suscita
questionamentos de toda ordem, desde sua conve
niência para o desenvolvimento tecnológico do País e
o programa espacial brasileiro, até a sua adequação
ao princípio da soberania nacional e ao direito espaci
al internacional. Ressalte-se que deixamos de co
mentar o caráter flagrantemente inconstitucional de
algumas de suas cláusulas, e que certamente ocorre
rá na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, que é a instância regimentalmente incumbida de
pronunciar-se sobre o assunto. O Brasil decidiu afir
mar, da maneira mais inquestionável, o zelo da sua
soberania, quando na Constituição da República de
1988, fez o que fez. Abriu-se, no Título I, consagrado
aos Princípios Fundamentais, e no seu art. 1°, e no in
ciso I, iniciando o elenco dos princípios Constitutivos
e norteadores da Nação, com a enunciação da Sobe
rania, que não pode ser violada.

Também omitimos neste parecer considerações
relativas aos impactos ambiental e social que a co
mercialização do ClA acarretará, os quais não foram
convenientemente avaliados. Preocupa-nos, sobretu
do, e destino das comunidades tradicionais de Alcân
tara, que estão sendo fortemente afetadas pela ampli
ação da base. No nosso entendimento, o presente
acordo deveria, caso seja aprovado nesta Comissão,
ser submetido também ao crivo da Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, que
para pronunciar-se com maior propriedade a respeito
da preservação e os interesses sociais e humanos
dessas comunidades.

Devemos deixar claro que não nos posiciona
mos contrariamente ao uso comercial do Centro de
lançamentos de Alcântara e muito menos à coopera
ção com outros países, no âmbito dos usos pacíficos
do espaço exterior. Tanto é assim, que os acordos de
cooperação referente a essa área, inclusive o cele
brado com os EUA, foram aprovados sem restrição
nesta Casa. Porém, as exigências abusivas, desne
cessárias e descabidas impostas pelo governo dos
Estados Unidos da América para permitir que suas
empresas usem o ClA nos impedem de avalizar o
presente ato internacional.

Se o governo dos EUA estivesse disposto a per
mitir a Utilização das instalações do ClA e a cooperar
com o Brasil seguindo o diretrizes consentâneas com
o direito internacional e com base na reciprocidade e
respeito mútuo, que sempre devem pautar as rela
ções entre as nações, tenham elas o mesmo nível de
desenvolvimento ou não, aplaudiríamos quaisquer
iniciativas destinadas a cumprir tal finalidade.

Mais especificamente, um acordo de salvaguar
das tecnológicas minimamente aceitável teria de ter,
sob nosso prisma, as seguintes características:

a) a proteção da tecnologia sensível seria res
ponsabilidade, por igual, de ambas as Partes Contra
tantes, conforme os compromissos i Internacionais
anteriormente assumidos;

b) as "áreas restritas" seriam controladas por
ambos os governos e as autoridades e técnicos brasi
leiros devidamente credenciado pelo Brasil teriam in
teira liberdade de nelas adentrarem;

c) eventuais vetos políticos de lançamentos só se
concretizariam mediante consenso de ambos os países;

d) a República Federativa do Brasil teria a inteira
liberdade de usar o dinheiro provindo do uso do ClA
para investir onde bem entendesse, inclusive no de
senvolvimento do seu veículo lançador;

e) a alfandega da República Federativa do Brasil
poderia, sempre que julgasse necessário, abrir os conta
iners enviados, contando com apoio de técnicos nor
te-americanos para ident~icar o material ali contido ;

f) a República Federativa do Brasil, na condição
de nação soberana, teria de ser respeitada na sua
competência de poder negociar transferência de tec
nologia com terceiros países e cooperar com nações
que não fossem membros do MCTR nos usos pacífi
cos do espaço exterior e na utilização de sua base; e

g) além do pagamento pelo uso do ClA, o acor
do deveria contemplar transferência de tecnologia es
pacial destinada aos usos pacíficos do espaço exterior.

Entretanto, o ato internacional em apreço não
possui tais dispositivos e representa o oposto de qual
quer acordo baseado no princípio da reciprocidade e
no respeito mútuo. Trata-se, como já demonstramos,
de diploma internacional que consubstancia dispositi
vos assimétricos inspirados na desconfiança, no
pressuposto de que o nosso país não honrará os
compromissos internacionais anteriormente assumi
dos, no entendimento tácito de que o Brasil não deve
desenvolver capacidade tecnológica para construir
veículos lançadores de satélites e, acima de tudo, no
desprezo à soberania de Nação brasileira.
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Ante o exposto, o nosso voto é pela rejeição do
texto do "Acordo entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América sobre Salvaguardas Tecnológicas Relacio
nadas à Participação dos Estados Unidos da América
nos Lançamentos a partir do Centro de Lançamentos
de Alcântara", celebrado em Brasília, em 18 de abril
de 2000.

Sala da Comissão, em 17 de agasto de 2001. _
Deputado Waldir Pires, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

PARECER REFORMULADO ADITIVO

Em nosso Parecer anterior manifestamos o voto
pela rejeição integral do texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América sobre Salvaguardas
Tecnológicas Relacionadas à Participação dos Esta
dos Unidos da América nos Lançamentos a partir do
Centro de Lançamento de Alcântara, celebrado em
Brasília, em 18 de abril de 2000.

Contudo, no decorrer das várias audiências pú
blicas que se sucederam, bem como em inúmeras
discussões e conversas informais que mantivemos
com os nossos pares e com representantes da socie
dade civil, fomos formando a convicção de que pode
ríamos reformular o nosso voto, sem, no entanto, fa
zer quaisquer concessões, por mínimas que sejam, à
preservação da soberania nacional e dos interesses
maiores do País.

Dois fatos novos cristalizaram tal convicção: as
instigantes propostas de modificação do texto do
Acordo apresentadas pelo nobre presidente desta
Comissão, o ilustre deputado Hélio Costa, e o brilhan
te voto em separado apresentado pelo nosso dileto
companheiro de bancada, Deputado Milton Temer, no
qual faz-se uma comparação entre as cláusulas do
acordo em pauta e dos demais acordos de salvaguar
das tecnológicas firmados pelo governo dos EUA com
outros países.

O primeiro fato convenceu-nos, de maneira defi
nitiva, de que a maioria dos parlamentares desta Co
missão compartilha nossa preocupação com a pre
servação da soberania nacional e dos interesses mai
ores do País, sem, contudo, renunciar a exercer a
prerrogativa constitucional do Congresso Nacional
de, na apreciação de atos internacionais, apresentar
ressalvas (emendas supressivas) e emendas aos
seus textos.

o segundo fato mostrou-nos que o acordo em
discussão contém dispositivos que não estão presen
tes nos demais acordos internacionais de salvaguar
das tecnológicas, o que nos motivou a considerar se
riamente a hipótese de elaborar ressalvas, de modo a
torná-lo análogo aos seus congêneres.

Ambos os fatos combinados demonstraram que
era viável, tanto do ponto de vista político como jurídi
co e técnico, a reformulação do nosso voto, mantidas
integralmente as justas e pertinentes objeções que
fazemos ao seu conteúdo.

Assim, resolvemos apresentar novo parecer
pela aprovação do presente Acordo com uma série de
ressalvas e emendas ao seu texto.

Entretanto, devemos frisar que mantemos intei
ramente a análise e as observações críticas do nosso
parecer anterior. Este novo parecer, muito mais um
complemento do que propriamente uma reformula
ção, apenas consubstancia os entendimentos que
mantivemos com nosso pares, no que tange exclusi
vamente à melhor forma do Congresso Nacional ma
nifestar a sua decisão de opor-se firme e conclusiva
mente às cláusulas do acordo em debate que são le
sivas à soberania nacional a aos interesses maiores
do País.

Convenci-me de que, assim procedendo, po
deria evitar o risco de que os desencontros naturais
de um conflito político de posições partidárias, que
não seriam aqui oportunas, nem legítimas, pudes
sem vir a perturbar a compreensão coletiva domi
nante, que nos tem animado a muitos na defesa dos
deveres maiores e da competência desta Comissão
e do Congresso Nacional, exercidos para a preser
vação da soberania nacional. E, também, em bene
fício dos interesses do desenvolvimento político,
tecnológico e econômico do Brasil, com os olhos
voltados para nosso povo e para o destino das no
vas gerações.

Antes de entrarmos na discussão de mérito das
emendas e ressalvas que apresentaremos, temos,
porém, que tecer algumas breves considerações so
bre a prerrogativa constitucional do Congresso Nacio
nal de decidir definitivamente sobre atos internacio
nais firmados pelo Poder Executivo.

Para alguns o Congresso Nacional só pode
aprovar ou rejeitar in tatum os acordos e tratados, não
cabendo, na apreciação de atos internacionais, a ela
boração de emendas, ressalvadas ou cláusulas inter
pretativas. Obviamente, tal interpretação restrita dos
poderes do Legislativo representa um entrave signifi-



A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, em reunião ordinária realiza
da hoje, opinou unanimemente pela possibi
lidade de o Congresso Nacional, na sua
competência de referendar tratados interna
cionais celebrados pelo Presidente da Re
pública, fazê-lo parcialmente, nos termos do
parecer do Relator.

Portanto, a posição desta Casa é a de que o
Congresso Nacional pode, em definitivo, propor e
aprovar emendas, ressalvas e cláusulas interpretati
vas a atos internacionais firmados pelo Executivo. Sa
liente-se que, coerentemente com tal entendimento,
esta Comissão, além de outras, aprovou, nos últimos
anos, diversos acordos internacionais com ressalvas
e cláusulas interpretativas.

Ademais, deve-se considerar que a responsabi
lidade compartilhada entre Executivo e Legislativo na
condução da política externa brasileira manifesta-se
nos passos necessários à introdução do texto dos
atos internacionais na ordem jurídica interna. Com
efeito para que tal aconteça, é preciso que sejam
cumpridas as seguintes etapas:

a) a negociação do acordo pelo Poder Executi
vo, através de representantes livremente designados;

b) a aprovação preliminar dos resultados das
negociações pelo Poder Executivo, através de assina
tura ou rubrica do texto;

c) a apreciação do acordo pelo Congresso Nacional;

d) a promulgação e publicação, no Diário Oficial,
do texto do acordo, conforme aprovado pelo

A conclusão da consulta acima citada foi de que:

"...sob nossa ótica e com base nos fundamentos
jurídicos e nos antecedentes legislativos menciona
dos, julgamos que o Congresso Nacional, no exercí
cio de seu "poder-dever", expresso no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, poderá aprovar, ainda que
parcialmente, tratado, acordo, convenção ou qualquer
outro compromisso internacional, sobre o qual deva
se pronunciar" .

Deve-se salientar que o voto do relator, Deputa
do José Thomaz Nonõ, sobre a Consulta N° 07, de
1993, foi aprovado por unanimidade pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. A conclusão
da Comissão foi a de que:

Esse entendimento foi seguido pelo nobre De
putado José Thomaz Nonô, o qual emitiu parecer à
Consulta N° 07, de 1993, que solicitava, a pedido da
Presidência da Câmara, o pronunciamento da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação "sobre a
possibilidade de o Congresso Nacional, na sua com
petência de referendar tratados internacionais cele
brados pelo Presidente da República, fazê-lo parcial
mente".

O ilustre parlamentar argumentou que:

"...se ao Congresso Nacional compete,
por força do mandamento constitucional ex
presso no inciso I do art. 49, "resolver defini
tivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio naci
onal", ou seja, se ao Congresso é conferido
o direito-dever de aprovar ou rejeitar, in to
tum, o texto internacional pactuado pelo
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cativo à possibilidade do Congresso Nacional propor Executivo, torna-se perfeitamente aceitável
diretrizes, parâmetros políticos e ações concretas a tese de que ele, Congresso, detém o po-
que digam respeito à inserção do País no cenário in- der de aprová-los com restrições. Qui potest
ternacional. maius, potest minus.

Além disso, essa visão errônea do papel do Le
gislativo se constitui em um claro constrangimento à
própria apreciação de atos internacionais por parte
do Congresso Nacional, pois ela fica limitada, a priori,
à rejeição ou aprovação total. Com isto, muitas vezes
aprova-se um tratado ou acordo internacional que,
em linhas gerais, é importante e positivo, mas que
contém cláusulas que precisariam ser aperfeiçoadas
ou ressalvadas.

Para outros, entretanto, a apreciação de atos in
ternacionais pelo Congresso Nacional não pode ser
restrita à aprovação total ou rejeição total.

O insigne jurista Haroldo Valladão resumiu bem
o argumento principal dos que defendem tal idéia
quando, na condição de Consultor Jurídico do Minis
tério das Relações Exteriores, em 1961, foi inquirido à
respeito da possibilidade do Congresso Nacional ela
borar emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos
entre o Brasil e a República da Tcheco-Eslováquia.
Nas suas palavras:

Se ao Congresso compete, assim, de
liberar, decidir, sobre aqueles atos internaci
onais, não há como limitar a sua delibera
ção, restringir sua decisão a pontos extre
mos, aprovação total ou rejeição total, pois
a aprovação de emendas é, claramente,
também, uma forma de resolver, decidir, de
liberar.



...nenhum dos (outros) acordos têm as
seguintes cláusulas:

... evitar o acesso ou a transferência
não autorizados de tecnologias relacionadas
com o lançamento de Veículos de Lança
mento, Espaçonaves por meio de Veículos
de Lançamento Espacial ou Veículos de
Lançamento e Cargas Úteis por meio de
Veículos de Lançamentos a partir do Centro
de Lançamentos de Alcântara. (Artigo I)

Contudo o diploma em apreço tem cláusulas, os
polêmicos Dispositivos Gerais do Artigo 111, que não
têm nenhuma relação, direta ou indireta, com o objetivo
manifesto do acordo em pauta.

Tal constatação já foi manifestada, com sólidos
argumentos, em nosso parecer anterior. Trata-se, ao
nosso ver, de dispos~ivos abusivos, descabidos, ofensi
va à soberania nacional e que comprometem defin~iva

mente o futuro do programa espacial brasileiro. São sal
vaguardas política, d~adas pelos interesses estratégicos
dos EUA, e não salvaguardas tecnológicas.

Além disso, o Deputado Milton Temer, em seu
brilhante voto em separado, argumenta, ao comparar
o Acordo de Alcântara com os outros de salvaguardas
tecnológicas firmados pelos EUA com outros países,
que:
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Congresso Nacional, para introduzi-lo definitiva- I) proibição de usar o dinheiro dos lan-
mente na ordem jurídica interna; e çamentos no desenvolvimento de veículos

e) a notificação à outra Parte Contratante, por lançadores (Artigo 111, parágrafo E, do Acor-
meio de troca de notas, no caso de acordos bilaterais, do de Alcântara);
manifestando oficialmente que todas as etapas internas 11) proibição de cooperar com países
para a entrada em vigor do acordo foram cumpridas. que não sejam membros do MTC R (Artigo

Por conseguinte, o texto do presente acordo 111 parágrafo~, ?o Acordo de Alcâ~~ara); .
caso seja aprovado com ressalvas e emendas, seria 111) POSSibilidade de. veto polltl?o unlla-
publicado com todas as modificações introduzidas teral de lançame~to; (Artigo 111, paragrafo A,
em seu texto pelo Congresso Nacional e vigoraria, na do Acordo d~ Alca~tara) .
ordem jurídica brasileira, dessa forma. Evidentemen- IV) obngatonedade de assinar novo~

te, isto implicaria a renegociação do Acordo antes da acordos de salva guarda~ com outros P~I-

promulgação, pois haveria grandes diferenças entre o ses, d? ~odo a. obstacuh~ar a cooperaçao
texto negociado pelo Poder Executivo com o governo tecnologlc~a ( Artigo 111, paragrafo F, do Acor-
norte-americano e o texto aprovado pelo Congresso do de Alcantara).
Nacional. Mas tal só poderia acontecer caso os gover- Em outras palavras: ao contrário do Acorda de
nos brasileiro e norte-americano concordem em rene- Alcântara, os atos internacionais em debate se res-
gociá-Io. Se essa renegociação não ocorrer, o Acor- tringem ~xclusiva~ente a e~tabelec:r ~alv~guarda~

do, é evidente, não seria promulgado e introduzido na t~cnoló~l~as ~ropna~ente ditas e nao Impoe condl-
ordem jurídica interna. çoes ad.lclonals abUSivas para que as empresas nor-

Isto posto, passemos à análise das modifica- te~a~encan? .usem os ~e~tros d~ lançamento da
ções propostas. Russla, ~cranla, CasaqUlstao e Chln~). _

O Acordo de Alcântara, conforme já assinalamos AsslI~ sendo, levando em conslderaçao os ~r-
em nosso parecer anterior tem apenas um objetivo gumentos)á apr:sentad~s em nosso parecer anterior
manifesto, qual seja: e as conslderaç~es manifestas no voto em ~eparado

do Deputado Milton Temer, resolvemos extirpar, na
íntegra, tais cláusulas dos texto do Acordo.

Disso não é possível abrir mão um milímetro se
quer. Simplesmente não podemos admitir a mera pre
sença de dispositivos tão abusiva, que ferem frontal
mente a soberania nacional, que não estão presentes
em outros acordos. da mesma natureza e que não di
zem respeito ao objetivo manifesto do ato internacio
nal em pauta.

Também decidimos, atendendo preocupação
compartilhada por nós e pelo nobre Deputado Antô
nio Carlos Pannunzio, ressalvar o disposto no pará
grafo 3 do artigo 111. Tal cláusula, embora esteja pre
sente, com outras redações, nos demais acordos de
salvaguardas tecnológica;, confere ao governo dos
EUA a discricionariedade de colocar as suas leis, re
gulamentos e políticas internas acima dos compro
missos assumidos no presente ato internas interna
cional.

Em relação às salvaguardas tecnológicas pro
priamente ditas, que são obviamente admissíveis
neste tipo de acordo, resolvemos acatar, na substân
cia, as oportunas propostas apresentadas pelo nobre
Deputado Hélio Costa.

No entanto, fomos um pouco além das suges
tões do ilustre presidente desta Comissão e aprofun
damos o seu alcance. A nossa preocupação essen·



Tendo em vista essa preocupação, elabora
mos 4 emendas modificativas ao texto do presente
acordo. A primeira delas (art. 2° do PDl) refere-se
ao parágrafo 3 do artigo IV, o qual estabelece as
"áreas restritas" e prevê que o controle das mes
mas seria realizado unicamente pelas autoridades
norte-americanas. Conforme a nova redação pro
posta, tal controle seria realizado pelas autoridades
norte-americanas, em conjunto com as autoridades
brasileiras. A segunda emenda (art. 4° do PDl) rela·
ciona-se a parágrafo 2 do artigo VI, que dita norma
pela qual somente as autoridades norte-americanas
controlariam, vinte e quatro horas por dia, o acesso
aos foguetes e satélites e às áreas restritas. De
acordo com nova redação proposta tal controle seria
efetuado conjuntamente por autoridades norteameri
canas e brasileiras. A terceira emenda (art. 6° do
PDl) diz respeito ao parágrafo 1.B do artigo VII, o
qual determina que os "containers" lacrados não se
rão abertos para inspeção em território brasileiro.
Pela nova redação sugerida, tais "containers" serão
abertos por autoridades brasileiras capacitadas tec
nicamente para avaliar o material ali contido, na pre
sença de autoridades norte-americanas, assim que
adentrar m o Centro de lançamento de Alcântara. A
quarta emenda (art. ]O do PDl) é relativa ao pará
grafo 3.B do artigo VIII, o qual dispõe sobre a recu
peração dos escombros de eventuais lançamentos
fracassados. Conforme a redação original, o gover
no da República Federativa do Brasil asseguraria a
imediata restituição dos escombros e componentes,
o que contraria o Acordo sobre o Salvamento de
Astronautas e Restituição de Astronautas e de Obje
tos lançados ao Espaço, e tais escombros e com
ponentes não seriam fotografados e estudados a
qualquer maneira. A nova redação proposta deter
mina que os escombros e componentes serão resti
tuídas em prazo condizente com o supracitado acor
do internacional e que poderão ser fotografados e
estudados, se as autoridades brasileiras assim o re-
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cial, no que relaciona às salvaguardas tecnológicas, solverem com o intuito de proteger o meio ambiente
é a de as segurar que a proteção da tecnologia dos a saúde e segurança públicas.

EUA, ou a de qualquer outro país que venha a usar a Ademais, decidimos também elaborar duas ou-
base, se faça, em território nacional, de forma com- tras emendas ao texto do Acordo que não dizem
partilhada entre as autoridades brasileiras e estran- respeito às propostas apresentada pelo nobre presi-
geiras. Não nos parece adequado que tal proteção dente desta Comissão.
seja realizada unilateralmente pelas autoridades A primeira (art. 5° do PDl) modifica a redação
norteamericanas, como está previsto no Acordo. do parágrafo 5 do artigo VI, o qual relaciona-se à
Alcântara é nossa base nacional. construída a muito emissão de crachás Pelo texto atual do ato interna-
custo e situada em solo brasileiro. A nossa soberania cional em pauta, tais crachás só poderiam ser emiti-
e controle sobre ela não podem ser parciais. dos pelas autoridades norte-americanas. Conforme

a nova redação que propomos, a emissão de cra
chás para se adentrar as "áreas restritas" seria de
responsabilidade de autoridades dos EUA apenas
para o pessoal norteamerica, ao passo que, para os
nacionais que lá trabalham, os crachás seriam emiti
dos por autoridades brasileiras.

A outra emenda (art. 3° do PDl) é bem mais
importante e tange ao Artigo V, referente aos Dados
Técnicos Autorizados para Divulgação. De acordo
com o assinalado no voto em separado do Deputa
do Milton Temer:

...todos esses (outros) acordos estabelecem
informações sob controle norte-americano que de
vem necessariamente ser repassados aos outros
países.

No caso do acordo Rússia/EUA, o seu Artigo IV
parágrafo 1.1, determina que as empresas nor
te-americanas colocarão à disposição da autorida
des russas as seguintes informações.

• parâmetros orbitais e janelas de lançamento;
• dados técnicos para a interface mecânica e

elétrica entre veículos lançadores e cargas úteis;
• informações relativas à massa e ao centro de

gravidação e das cargas úteis tipos de envelope e for
ça dinâmica utilizada;

• dados relativos a existência de material radio
ativo, ou qualquer forma de emissão eletromagnética,
presentes nas cargas leis ai' em qual ;quer equipa
mentos norte-americanos;

• dados ecológicos referentes a quaisquer ma
teriais tóxico e danosos ao meio ambiente e à saúde
humana que possam ser liberados por explosão ou
lançamentos fracassados;

• parâmetros relativos aos propelentes, planos
de freqüência, sistemas de segurança, característi
cas da separação, etc.

O diploma referente à Base de Alcântara, a
contrário, não prevê o repasse de quaisquer infor
mações. Pode-se argumentar, é claro, que, no caso



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NO, DE 2001

(Mensagem n° 296, de 2001)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

Sala da Comissão, de outubro de 2001. _ Deputa
do, Waldir Pires, Relator.

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos da Amé
rica 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.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos da América sobre Salva
guardas 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,
ressalvados os parágrafos 1. A, 1.B, 1.E, 1.F e 3
do artigo 111.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem
o referido texto, bem como quaisquer ajustes com
plementares que, nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° O artigo IV, parágrafo 3, vigorará com a
seguinte redação:

3. Em qualquer Atividade de Lançamento de
foguetes e satélites norte-americanos, as Partes to
marão todas as medidas necessárias para assegu
rar que os Participantes Norte-americanos, em con
junto com autoridades brasileiras, mantenham o
controle sobre os Veículos de Lançamento, Espaço
naves, Equipamentos Afins e Dados Técnicos, a
menos que de outra forma autorizado pelo Governo
dos Estados Unidos da América. Para tal finalidade,
o Governo da República Federativa do Brasil mante
rá disponível no Centro de Lançamento de Alcânta-
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do Acordo de Alcântara, não seria útil prever o re- Alcântara, celebrado em Brasília, em 18 de abril de
passe de muitos desses dados às autoridades brasi- 2000, na forma do projeto de decreto legislativo, em
feiras, já que as empresas norte-americanas não uti- anexo.
lizarão nossos veículos lançadores. Em conseqüên
cia, seria desnecessário o intercâmbio de informa
ções prevista nos outros acordos de salvaguardas
tecnológicas. Contudo, consideramos que os nego
ciadores brasileiros foram irresponsáveis ao não in
serir no texto de Acordo de Alcântara (mais especifi
camente no seu Artigo V ironicamente intitulam "Da
dos Técnicos Autorizados para Divulgação" - ou
seja, nenhum) a-obrigatoriedade de que, pelo me
nos, as empresas norte-americanas repassassem
às nossas autoridades dados relativos à existência
de material radioativo ou de quaisquer substâncias
tóxicas danosas ao meio ambiente e à saúde huma
na presentes em suas cargas úteis.

Tal salvaguarda teria dois propósitos. Primeiro,
preparar as nossas autoridades para protegerem a
população local e o meio ambiente caso houvessem
explosão, vazamentos ou lançamentos fracassados.
Segundo, obstaculizar o lançamento de cargas úteis
de uso militar da Base de Alcântara.

Saliente-se que a inexistência, em seu texto,
de salvaguarda a para essa finalidade é um dos
pontos mais questionáveis do Acordo de Alcânta
ra. Especula-se, inclusive, que o Centro de Lança
mento de Alcântara poderia vir a ser utilizado pelo
governo dos EUA para lançar satélites que fariam
parte do anunciado escudo antimíssil, com conse
qüências políticas e diplomáticas desastrosas
para o Brasil.

Portanto acatando as sugestões do nobre De
putado Milton Temer, a nossa emenda acrescenta
parágrafo ao citado artigo V, pelo qual a divulgação
dos dados acima referidos seria compulsória.

Acreditamos que, as ressalvas e emendas
aqui propostas poderão tomar toleráveis a aprova
ção do diploma em discussão. Cabe assimilar que
tais reservas e emendas se constituem em salva
guardas mínimas para podermos concordar com o
texto do acordo em pauta.

Ante o exposto, e mantendo na íntegra as ob
servações críticas de nosso parecer interior, o nosso
voto é pela aprovação, com ressalvas(emendas su
pressivas) e emendas modificativas, do texto do
"Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da Amé
rica sobre Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas
à Participação dos Estados Unidos da América nos
Lançamentos a partir do Centro de Lançamentos de



Art. 6° O artigo VII, parágrafo 1 .B, vigorará
com a seguinte redação:
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ra áreas restritas para o processamento, montagem, Governo dos Estados Unidos da América ou por
conexão e lançamento dos Veículos de Lançamento seus Licenciados, para o pessoal norte-americano,
e Espaçonaves por Licenciados Norte-americanos e e pelo Governo da República Federativa do Brasil,
permitirá que pessoas autorizadas pelo Governo para o pessoal brasileiro, e incluirão o nome e a fo-
dos Estados Unidos da América controlem, conjun- tografia do portador.
tamente com pessoas autorizadas pelo Governo da
República Federativa do Brasil, o acesso a essas
áreas.

Art. 3° Inclua-se, no artigo V, um parágrafo 4,
com a seguinte redação:

O Governo norte-americano autorizará os seus
Licenciados a divulgar informações referentes à pre
sença, nas Cargas Úteis ou nos Veículos Lançado
res e Espaçonaves, de material radioativo ou de
quaisquer substâncias que possam ser danosas ao
meio ambiente ou à saúde humana, bem como da
dos relativos ao objetivo do lançamento e ao tipo e
às órbitas dos satélites lançados.

Art. 4° O artigo VI, parágrafo 2, vigorará com a
seguinte redação:

As Partes assegurarão que pessoas autoriza
das pelo Governo da República Federativa da Amé
rica, conjuntamente com pessoas autorizadas pelo
Governo da República Federativa do Brasil, contro
larão, vinte e quatro horas por dia, o acesso a Veí
culos de Lançamento, Espaçonaves, Equipamentos
Afins, Dados Técnicos e às áreas restritas referidas
no Artigo IV, parágrafo 3, bem como o transporte de
equipamentos/componentes, construção/instalação,
conexão/desconexão, teste e verificação, prepara
ção para lançamento, lançamentos de Veículos de
Lançamento/Espaçonaves, e o retorno dos Equipa
mentos Afins e dos Dados Técnicos aos Estados
Unidos Da América ou a outro local aprovado pelo
Governo dos Estados Unidos da América.

Art. 5° O artigo VI, parágrafo 5, vigorará com a
seguinte redação:

O Governo da República Federativa do Brasil
assegurará que todos os Representantes Brasileiros
portem, de forma visível, crachás de identificação
enquanto estiverem cumprindo atribuições relacio
nadas com Atividades de Lançamento. O acesso às
áreas restritas referidas no Artigo IV, parágrafo 3, e
aos locais e áreas que tenham sido especificamente
reservados exclusivamente para trabalhos com Veí
culos de Lançamento, Espaçonaves, e Equipamen
tos Afins será controlado pelo Governo dos Estados
Unidos da América, em conjunto com o Governo da
República Federativa do Brasil, ou, como autorizado
na(s) licença(s) de exportação, por Licenciados Nor
te-americanos, por meio de crachás emitidos pelo

Quaisquer Veículos de Lançamento, Espaço
naves, Equipamentos Afins, e/ou Dados Técnicos
Técnicos transportados para ou a partir dos territó
rio da República Federativa do Brasil e acondicio
nados apropriadamente em "containers" lacrados
serão abertos para inspeção por autoridades brasi
leiras capacitadas tecnicamente para avaliar o ma
terial ali contido e devidamente autorizadas para tal
pelo governo da República Federativa do Brasil, na
presença de autoridades norte-americanas, assim
que adentrarem o Centro de Lançamentos de
Alcântara.

Art. ]O O artigo VIII, parágrafo 3. B, vigorará
com a seguinte redação.

O Governo da República Federativa do Brasil as
segurará que uma área de recuperação de escombros '
controlada por Participantes Norte-americanos e por au
toridades brasileiras, para armazenamento de compo
nentes ou escombros identificados do Veículo de Lança
mento, das Espaçonaves e/ou Equipamentos Afins seja
reservada no Centro de Lançamento de Alcântara e/ou
em outra localidade acordada pelas Partes. O acesso
a estas áreas será controlado, no que couber, como
estabelecido no Artigo VI deste Acordo. O governo
da República Federativa Do Brasil assegurará, em
prazo condizente com o Acordo sobre o Salvamento
de Astronautas e Restituição de Astronautas e de
Objetos Lançados ao Espaço Cósmico, a restituição
aos Participantes Norte-americanos de todos os
componentes e/ou escombros identificados dos Veí
culos de Lançamentos, Espaçonaves, e/ou Equipa
mentos Afins recuperados pelos Representantes
Brasileiros, sem que tais componentes e escombros
sejam estudados e fotografados de qualquer manei
ra, excetuados os casos em que as autoridades bra
sileiras julguem por bem assim proceder no interes
se da saúde e segurança públicas e da preservação
do meio ambiente.

Art. 8° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2001. _
Deputado Waldir Pires, Relator.



Outubro de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 52475

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES sejam, à preservação da soberania nacional e dos
E DE DEFESA NACIONAL interesses maiores do País.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

A 31 de outubro de 2001, apresentei a esta Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na
qualidade de Relator, o Parecer à Mensagem nO 296,
de 2001, favorável à aprovação, com ressalvas e
emendas, do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
da América sobre Salvaguardas Tecnológicas Relaci
onadas à Participação dos Estados Unidos da Améri
ca nos Lançamentos a partir do Centro de Lançamen
to de Alcântara, celebrado em 18 de abril de 2000.

Durante a discussão da matéria recebi e acatei
as sugestões dos deputados Haroldo Lima e Milton
Temer, acerca da redação do Projeto de Decreto Le
gislativo, que acompanha o Parecer.

A sugestão do Deputado Milton Temer possibili
tou a inclusão na ementa do Projeto de Decreto Le
gislativo, da expressão "com ressalvas e emendas'
após a palavra "aprova" e antes de "o texto do Acor
do...". Por outro lado, a proposição do Deputado Ha
roldo Lima, que igualmente aceitei, nos permitiu inclu
ir, ao final do artigo 1°, a expressão "com a redaçâoas
sinalada nos artigos 2 0, 30, 4°, 50, 60 e 7° do presente
projeto de decreto legislativo." .

Em face do exposto, acatamos as sugestões
propostas nos termos constantes no anexo Parecer
Reformulado Aditivo.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. _
Deputado Waldir Pires, Relator

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PARECER REFORMULADO ADITIVO

Em nosso Parecer anterior manifestamos o
voto pela rejeição integral do texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América sobre Sal
vaguardas Tecnológicas Relacionadas à Participa
ção dos Estados Unidos da América nos Lançamen
tos a partir do Centro de Lançamento de Alcântara,
celebrado em Brasília, em 18 de abril de 2000.

Contudo, no decorrer das várias audiências
públicas que se sucederam, bem como em inúme
ras discussões e conversas informais que mantive
mos com os nossos pares e com representantes da
sociedade civil, fomos formando a convicção de que
poderíamos reformular o nosso voto, sem, no entan
to, fazer quaisquer concessões, por mínimas que

Dois fatos novos cristalizaram tal convicção: as
instigantes propostas de modificação do texto do
Acordo apresentadas pelo nobre presidente desta
Comissão, o ilustre deputado Hélio Costa, e o bri
lhante voto em separado apresentado pelo nosso di
leto companheiro de bancada, Deputado Milton Te
mer, no qual faz-se uma comparação entre as cláu
sulas do acordo em pauta e dos demais acordos de
salvaguardas tecnológicas firmados pelo governo
dos EUA com outros países.

O primeiro fato convenceu-nos, de maneira de
finitiva, de que a maioria dos parlamentares desta
Comissão compartilha nossa preocupação com a
preservação da soberania nacional e dos interesses
maiores do País, sem, contudo, renunciar a exercer
a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional
de, na apreciação de atos internacionais, apresentar
ressalvas (emendas supressivas) e emendas aos
seus textos.

O segundo fato mostrou-nos que o acordo em
discussão contém dispositivos que não estão pre
sentes nos demais acordos internacionais de salva
guardas tecnológicas, o que nos motivou a conside
rar seriamente a hipótese de elaborar ressalvas, de
modo a torná-lo análogo aos seus congêneres.

Ambos os fatos combinados demonstraram
que era viável, tanto do ponto de vista político como
jurídico e técnico, a reformulação do nosso voto,
mantidas integralmente as justas e pertinentes obje
ções que fazemos ao seu conteúdo.

Assim, resolvemos apresentar novo parecer
pela aprovação do presente Acordo com uma série
de ressalvas e emendas ao seu texto.

Entretanto, devemos frisar que mantemos inte
iramente a análise e as observações críticas do nos
so parecer anterior. Este novo parecer, muito mais
um complemento do que propriamente uma refor
mulação, apenas consubstancia os entendimentos
que mantivemos com nossos pares, no que tange
exclusivamente à melhor forma do Congresso Naci
onal manifestar a sua decisão de opor-se firme e
conclusivamente às cláusulas do acordo em debate
que são lesivas à soberania nacional e aos interes
ses maiores do País.

Convenci-me de que, assim procedendo, po
deria evitar o risco de que os desencontros naturais
de um conflito político de posições partidárias, que
não seriam aqui oportunas, nem legítimas, pudes-
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sem vir a perturbar a compreensão coletiva domi
nante, que nos tem animado a muitos na defesa dos
deveres maiores e da competência desta Comissão
e do Congresso Nacional, exercidos para a preser
vação da soberania nacional. E, também, em bene
fício dos interesses do desenvolvimento político, tec
nológico e econômico do Brasil, com os olhos volta
dos para nosso povo e para o destino das novas ge
rações.

Antes de entrarmos na discussão de mérito das
emendas e ressalvas que apresentaremos, temos,
porém, que tecer algumas breves considerações so
bre a prerrogativa constitucional do Congresso Nacio
nal de decidir definitivamente sobre atos internacio
nais firmados pelo Poder Executivo.

Para alguns, o Congresso Nacional só pode
aprovar ou rejeitar in totum os acordos e tratados,
não cabendo, na apreciação de atos internacionais, a
elaboração de emendas, ressalvas ou cláusulas inter
pretativas. Obviamente, tal interpretação restrita dos
poderes do Legislativo representa um entrave signifi
cativo à possibilidade do Congresso Nacional propor
diretrizes, parâmetros políticos e ações concretas
que digam respeito à inserção do País no cenário in
ternacional.

Além disso, essa visão errônea do papel do Le
gislativo se constitui em um claro constrangimento à
própria apreciação de atos internacionais por parte
do Congresso Nacional, pois ela fica limitada, a prio
ri, à rejeição ou aprovação total. Com isto, muitas ve
zes aprova-se um tratado ou acordo internacional
que, em linhas gerais, é importante e positivo, mas
que contém cláusulas que precisariam ser aperfeiço
adas ou ressalvadas.

Para outros, entretanto, a apreciação de atos in
ternacionais pelo Congresso Nacional não pode ser
restrita à aprovação total ou rejeição total.

O insigne jurista Haroldo Valladão resumiu
bem o argumento principal dos que defendem tal
idéia quando, na condição de Consultor Jurídico do
Ministério das Relações Exteriores, em 1961, foi in
quirido a respeito da possibilidade do Congresso
Nacional elaborar emenda ao Acordo de Comércio e
Pagamentos entre o Brasil e a República da Tche
co-Eslováquia. Nas suas palavras:

Se ao Congresso compete, assim, deliberar,
decidir, sobre aqueles atos internacionais, não há
como limitar a sua deliberação, restringir sua deci
são a pontos extremos, aprovação total ou rejeição
total, pois a aprovação de emendas é, claramente,
também, uma forma de resolver decidir, deliberar.

Esse entendimento foi seguido pelo nobre De
putado José Thomaz Nonô, o qual emitiu parecer à
Consuna N° 07, de 1993, que solicitava, a pedido da
Presidência da Câmara, o pronunciamento da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação "sobre a
possibilidade de o Congresso Nacional, na sua
competência de referendar tratados inflacionais ce
lebrados pelo Presidente da República, fazê-lo par
cialmente" .

O ilustre parlamentar argumentou que:

"... se ao congresso Nacional compete, por for
ça do mandamento constitucional expresso no inci
so I do art. 49, "resolver definitivamente sobre trata
dos, acordos ou atos internacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional", ou seja, se ao Congresso é conferido o
direito-dever de aprovar ou rejeitar, in totum, o texto
internacional pactuado pelo Executivo, torna-se per
feitamente aceitável a tese de que ele, Congresso,
detém poder de o aprová-los com restrições. Qui po
test minus.

A conclusão da consulta acima citada foi de
que:

"...sob nossa ótica e com base nos fundamen
tos jurídicos e nos antecedentes legislativos mencio
nados, julgamos que o Congresso Nacional, no
exercício de seu "poder-dever ", expresso no art. 49,
inciso I da Constituição Federal, poderá aprovar,
ainda que parcialmente, tratado, acordo convenção
ou qualquer outro compromisso internacional, sobre
o qual deva se pronunciar".

Deve-se salientar que o voto do relator, Depu
tado José Thomaz Nonô, sobre Consulta W 07, de
1993 foi aprovado por unanimidade pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. A conclu
são da Comissão foi a de que:

A comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela possibilidade de o Congresso
Nacional, na sua competência de referendar trata
dos internacionais celebrados pelo Presidente da
República, fazê-lo parcialmente, nos termos do pa
recer do Relator.

Portanto, a posição desta Casa é a de que o
Congresso Nacional pode, em definitivo, propor e
aprovar emendas, ressalvas e cláusulas interpretati
vas a atos internacionais firmados pelo Executivo.
Saliente-se que, coerentemente com tal entendi
mento, esta Comissão, além de outras, aprovou,



i) proibição de usar o dinheiro dos lan
çamentos no desenvolvimento de veículos
lançadores (Artigo 111, parágrafo E, do Acor
do de Alcântara);

ii) proibição de cooperar com países
que não sejam membros do MTCR Artigo
111, parágrafo 8, do Acordo de Alcântara);

iii) possibilidade de veto político unila
teral de lançamentos (Artigo 111, parágrafo A,
do Acordo de Alcântara),

iv) obrigatoriedade de assinar novos acordos de
salvaguardas com outros países, de modo a obstacu
lizar cooperação tecnológica (Artigo 111, parágrafo F,
do Acordo de Alcântara).

Em outras palavras: ao contrário do Acordo de
Alcântara, os atos internacionais em debate se res
tringem exclusivamente a estabelecer salvaguardas
tecnológicas propriamente ditas e não impõem condi
ções adicionais abusivas para que as empresas nor
te-americanas usem os centros de lançamento da
Rússia, Ucrânia, Casaquistão e China.

Assim sendo, levando em consideração os ar
gumentos já apresentados em nosso parecer anterior
e as considerações manifestas no voto em separado
do Deputado Milton Temer, resolvemos extirpar, na
íntegra, tais cláusulas dos texto do Acordo.

Disso não é possível abrir mão um milímetro se
quer. Simplesmente não podemos admitir a mera pre
sença de dispositivos tão abusivos, que ferem frontal
mente a soberania nacional, que não estão presentes
em outros acordos da mesma natureza e que não di
zem respeito ao objetivo manifesto do ato internacio
nal em pauta.

... evitar o acesso ou a transferência
não autorizados de tecnologias relacionadas
com o lançamento de Veículos de Lança
mento, Espaçonaves por meio de Veículos
de Lançamento Espacial ou Veículos de
Lançamento e Cargas Úteis por meio de Ve
ículos de Lançamentos a partir do Centro de
Lançamentos de Alcântara. (Artigo I)
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nos últimos anos, diversos acordos internacionais Contudo, o diploma em apreço tem cláusulas,
com ressalvas e cláusulas interpretativas. os polêmicos Dispositivos Gerais do Artigo 111, que

Ademais, deve-se considerar que a responsabi- não têm nenhuma relação, direta ou indireta, com o
lidade compartilhada entre Executivo e Legislativo na objetivo manifesto do acordo em pauta. Tal constata-
condução da política externa brasileira manifesta-se ção já foi manifestada, com sólidos argumentos, em
nos passos necessários à introdução do texto dos nosso parecer anterior. Trata-se, ao nosso ver, de dis-
atos internacionais na ordem jurídica interna. Com positivos abusivos, descabidos, ofensivos à sobera-
efeito para que tal aconteça, é preciso que sejam nia nacional e que comprometem definitivamente o
cumpridas as seguintes etapas: futuro do programa espacial brasileiro. São salva-

a} a negociação do acordo pelo Poder Executi- guardas políticas,_ditadas pelos interess~s .estratégi-
vo, através de representantes livremente designados; cos dos EUA, e nao salvaguardas tecnologlcas.

b) a aprovação preliminar dos resultados das . Além disso, o Deputado Milton Temer, em seu
negociações pelo Poder Executivo, através de assina- brilhante voto e~ separado, argumenta, ao comparar
tura ou rubrica do texto' o Acordo de Alcantara com os outros acordos de sal-

}
. _ do' rdo Co '. vaguardas tecnológicas firmados pelos EUA com ou-

e a aprecaçao aco pelo ngresso NaCIOnal, tros países, que:

d} a promulgação e publicação, no Diário Ofici- .....nenhum dos (outros) acordos têm as seguintes
ai, do texto do acordo, conforme aprovado pelo Con- cláusulas:
gresso Na cional, para introduzi-lo definitivamente na
ordem jurídica interna; e

c) a notificação à outra Parte Contratante, por
meio de troca de notas, no caso de acordos bilaterais,
manifestando oficialmente que todas as etapas inter
nas para a entrada em vigor do acordo foram cumpridas.

Por conseguinte, o texto do presente acordo,
caso seja provado com ressalvas e emendas, seria
publicado com todas as modificações introduzidas
em seu texto pelo Congresso Nacional e vigoraria, na
ordem jurídica brasileira, dessa forma. Evidentemen
te, isto implicaria a renegociação do Acordo antes da
promulgação, pois haveria grandes diferenças entre o
texto negociado pelo Poder Executivo com o governo
norte-americano e o texto aprovado pelo Congresso
Nacional. Mas tal só poderia acontecer caso os gover
nos brasileiro e norte-americano concordem em rene
gociá-Io. Se essa renegociação não ocorrer, o Acor
do, é evidente, não seria promulgado e introduzido na
ordem jurídica interna.

Isto posto, passemos à análise das modifica
ções propostas.

O Acordo de Alcântara, conforme já assinala
mos em nosso parecer anterior, tem apenas um obje
tivo manifesto, qual seja:
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Também decidimos, atendendo preocupação
compartilhada por nós e pelo nobre Deputado Antô
nio Carlos Pannunzio, ressalvar o disposto no pará
grafo 3 do artigo 111. Tal cláusula, embora esteja pre
sente, com outras redações, nos demais acordos de
salvaguarda tecnológicas, confere ao governo dos
EUA a discricionaridade de colocar as suas leis, regu
lamentos e políticas internas acima dos compromis
sos assumidos no presente ato internacional.

Em relação às salvaguardas tecnológicas pro
priamente ditas, que são obviamente admissíveis
neste tipo de acordo, resolvemos acatar, na substân
cia, as oportunas propostas apresentadas pelo nobre
Deputado Hélio Costa.

No entanto, fomos um pouco além das suges
tões do ilustre presidente desta Comissão e aprofun
damos o seu alcance. A nossa preocupação essenci
al, no que relaciona às salvaguardas tecnológicas, é a
de assegurar que a proteção da tecnologia dos EUA,
ou a de qualquer outro país que venha a usar a base,
se faça, em território nacional de forma compartilhada
entre as autoridades brasileiras e estrangeiras. Não
nos parece adequado que tal proteção seja realizada
unilateralmente pelas autoridades norte-americanas,
como está previsto no Acordo. Alcântara é a nossa
base nacional, construída a muito custo e situada em
solo brasileiro. A nossa soberania e controle sobre ela
não podem ser parciais.

Tendo em vista essa preocupação, elabora
mos 4 emendas modificativas ao texto do presente
acordo. A primeira delas (art. 2° do PDL) refere-se
ao parágrafo 3 do artigo IV, o qual estabelece as
"áreas restritas" e prevê que o controle das mesmas
seria realizado unicamente pelas autoridades norte
americanas. Conforme a nova redação proposta, tal
controle seria realizado pelas autoridades nor
te-americanas, em conjunto com as autoridades bra
sileiras. A segunda emenda (art. 4° do PDL) relacio
na-se ao parágrafo 2 do artigo VI, que dita norma
pela qual somente as autoridades norte-americanas
controlariam, vinte e quatro horas por dia, o acesso
aos foguetes e satélites e às áreas restritas. De
acordo com a nova redação proposta, tal controle
seria efetuado conjuntamente por autoridades norte
-americanas e brasileiras. A terceira emenda (art. 6°
do PDL) diz respeito ao parágrafo 1.B do artigo VII,
o qual determina que os "containers" lacrados não
serão abertos para inspeção em território brasileiro.
Pela nova redação sugerida, tais "containers" serão
abertos por autoridades brasileiras capacitadas tec
nicamente para avaliar o material ali contido, na pre
sença de autoridades norte-americanas assim que

adentram o Centro de Lançamento de Alcântra. A
quarta emenda (art. YO do PDL) é relativa ao pará
grafo 3.B do artigo VIII, o qual dispõe sobre a recu
peração dos escombros de eventuais lançamentos
fracassados. Conforme a redação original, o gover
no da República Federativa do Brasil asseguraria a
imediata restituição dos escombros e componentes,
o que contraria o Acordo sobre o Salvamento de
Astronautas e Restituição de Astronautas e de Obje
tos Lançados ao Espaço, e tais escombros e com
ponentes não seriam fotografados e estudados
qualquer maneira. A nova redação proposta deter
mina que os escombros e componentes serão resti
tuídos em prazo condizente com o supracitado acor
do internacional e que poderão ser fotografados e
estudados, se as autoridades brasileiras assim o re
solverem com o intuito de proteger o meio ambiente
e a saúde e segurança públicas.

Ademais, decidimos também elaborar duas ou
tras emendas ao texto do Acordo que não dizem res
peito às propostas apresentadas pelo nobre presi
dente desta Comissão.

A primeira (art. 5° do PDL) modifica a redação
do § 5 do art. VI, o qual relaciona-se à emissão de
crachás. Pelo texto atual do ato internacional em pa
uta, tais crachás só poderiam ser emitidos pelas au
toridades norte-americanas. Conforme a nova reda
ção que propomos, a emissão de crachás para se
adentrar as "áreas restritas" seria de responsabilida
de de autoridades dos EUA apenas para o pessoal
norte-americano, ao passo que, para os nacionais
que lá trabalham, os crachás seriam emitidos por
autoridades brasileiras.

A outra emenda (art. 3° do PDL) é bem mais im
portante e tange ao art. V, referente aos Dados Técni
cos Autorizados para Divulgação. De acordo com o
assinalado no voto em separado do Deputado Milton
Temer:

........todos esses (outros) acordos es
tabelecem informações sob controle nor
te-americano que devem necessariamente
ser repassadas aos outros países.

No caso do acordo Rússia/EUA, o seu art. IV, §
1.1, determina que as empresas norte-americanas
colocarão à disposição das autoridades russas as se
guintes informações:

• parâmetros orbitais e janelas de lançamento;

dados técnicos para a interface mecânica e elé
trica entre veículos lançadores e cargas úteis;
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• informações relativas à massa e ao centro de
gravidade das cargas úteis tipos de envelope e força
dinâmica utilizada;

• dados relativos a existência de material ra
dioativo, ou qualquer forma de emissão eletromag
nética, presentes nas cargas úteis ou em quaisquer
equipamentos norte-americanos;

• dados ecológicos referentes a quaisquer
materiais tóxicos e danosos ao meio ambiente e à
saúde humana que possam ser liberados por explo
são ou lançamentos fracassado ;

• parâmetros relativos aos propelentes, pIa
nos de freqüência, sistemas de segurança, caracte
rísticas da separação, etc.

O diploma referente à Base de Alcântara, ao
contrário não prevê o repasse de quaisquer informa
ções. Pode-se argumentar, é claro, que, no caso do
Acordo de Alcântara, não seria útil prever o repasse
de muitos desses dados às autoridades brasileiras,
já que as empresas norte-americanas não utilizarão
nossos veículos lançadores. Em conseqüência, se
ria desnecessário intercâmbio de informações pre
visto nos outros acordos de salvaguardas tecnológi
cas. Contudo, consideramos que os negociadores
brasileiros foram irresponsáveis ao não inserir no
texto de Acordo de Alcântara (mais especificamente
no seu Artigo V, ironicamente intitulado "Dados Téc
nicos Autorizados para Divulgação" - ou seja, ne
nhum) a obrigatoriedade de que, pelo menos, as
empresas norte-americanas repassassem às nos
sas autoridades dados relativos à existência de ma
terial radioativo ou de quaisquer substâncias tóxicas
danosa ao meio ambiente e à saúde humana pre
sentes em suas cargas úteis.

Tal salvaguarda teria dois propósito. Primeiro,
preparar as nossas autoridades para protegerem a
população local e o meio ambiente caso houvesse
explosão, vazamentos ou lançamentos fracassados.
Segundo, obstaculizar o lançamento de cargas úteis
de uso militar a partir da Base de Alcântara.

Saliente-se que a inexistência, em seu texto,
de salvaguarda para essa finalidade é um dos pon
tos mais questionáveis do Acordo de Alcântara.
Especula-se, inclusive, que o Centro de Lançamen
to de Alcântara poderia vir a ser utilizado pelo gover
no dos EUA para lançar satélites que fariam parte
do anunciado escudo antimíssil, com conseqüências
políticas e diplomáticas desastrosas para o Brasil.

Portanto acatando as sugestões do nobre De
putado Milton Temer, a nossa emenda acrescenta

parágrafo ao citado art. V, pelo qual a divulgação
dos dados acima referidos seria compulsória.

Acreditamos que as ressalvas e emendas aqui
propostas poderão tornar tolerável a aprovação do
diploma em discussão. Cabe assinalar que tais re
servas e emendas se constituem em salvaguardas
mínimas para podermos concordar com o texto do
acordo em pauta.

Ante o exposto, e mantendo na íntegra as ob
servações críticas de nosso parecer anterior, o
nosso voto é pela aprovação com ressalvas (emen
das supressivas) e emendas modificativas, do texto
do "Acordo entre o Governo da República Federati
va do Brasil o Governo dos Estados Unidos da
América sobre Salvaguardas Tecnológicas Relacio
nadas à Participação dos Estados Unidos da Amé
rica nos Lançamentos a partir do Centro de Lança
mentos de Alcântara, celebrado em Brasília, em 18
de abril de 2000, na forma do projeto de decreto le
gislativo, em anexo.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Waldir Pires, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES E EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO E DECRETO
LEGISLATIVO ~ , DE 2001

(MENSAGEM N° 296, DE 2001)

Aprova, com ressalvas e emendas,
o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa a Brasil e o Gover
no dos Estados Unidos da América sobre
Salvaguardas Tecnológicas Relaciona
das à Participação dos Estados Unidos
da América nos Lançamento a partir do
Centro de Lançamento de Alcântara, ce
lebrado em Brasília, em 18 de abril de
2000.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no dos Estados Unidos da América sobre Salvaguar
das 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, ressalvados os
§§ 1.A, 1.B, 1.E, 1.F e 3 do art. 111, com a redação assi
nalada nos arts. 2°, 3°,4°,5°,6° e]O do presente pro
jeto de decreto legislativo.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o
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referido texto, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° O art. IV, § 3, terá a seguinte redação:

3. Em qualquer Atividade de Lançamento de fo
guetes e satélites norte-americanos, as Partes toma
rão todas as medidas necessárias para assegurar
que os Participantes Norte-americanos, em conjunto
com autoridades brasileiras, mantenham o controle
sobre os Vefculos de Lançamento, Espaçonaves,
Equipamentos Afins e Dados Técnicos, a menos que
de outra forma autorizado pelo Governo dos Estados
Unidos da América. Para tal finalidade, o Governo da
República Federativa do Brasil manterá disponível no
centro de Lançamento de Alcãntara áreas restritas
para o processamento, montagem, conexão e lança
mento dos Veículos de Lançamento e Espaçonaves
por Licenciados Norte-americanos e permitirá que
pessoas autorizadas pelo Governo dos Estados Uni
dos da América controlem, conjuntamente com pes
soas autorizadas pelo Governo da República Federa
tiva do Brasil, o acesso a essas áreas.

Art. 3° Inclua-se, no art. V, um § 4, com a seguin
te redação:

O Governo norte-americano autorizará os seus
Licenciados a divulgar informações referentes à pre
sença, nas Cargas Úteis ou nos Veículos Lançadores
e Espaçonaves, de material radioativo ou de quais
quer substâncias que possam ser danosas ao meio
ambiente ou à saúde humana, bem como dados rela
tivos ao objetivo do lançamento e ao tipo e às órbitas
dos satélites lançados.

Art. 4° O art. VI, § 2, terá a seguinte redação:

As Partes assegurarão que pessoas autoriza
dos pelo Governo dos Estados Unidos da América,
conjuntamente com pessoas autorizadas pelo Go
verno da República Federativa do Brasil, controla
rão, vinte e quatro horas por dia, o acesso a Veícu
los de Lançamento, Espaçonaves, Equipamentos
Afins, Dados Técnicos e às áreas restrita referidas
no art. IV, § 3, bem como o transporte de Equipa
mentos/componentes, construção/instalação, cone
xão/desconexão, teste e verificação, preparação
para lançamento, lançamentos de Veículos de Lan
çamento/Espaçonaves, e o retomo dos Equipamen
tos Afins e dos Dados Técnicos aos Estados Unidos
Da América ou a outro local aprovado pelo Governo
dos Estados Unidos da América.

Art. 5° O art. VI, § 5, terá a seguinte redação:

O Governo da República Federativa do Brasil
assegurará que todos os Representantes Brasileiros
portem, de forma visível, crachás de identificação
enquanto estiverem cumprindo atribuições relacio
nadas com Atividades de Lançamento. O acesso às
áreas restritas referidas no art. IV, § 3, e aos locais
e áreas que tenham sido especificamente reserva
dos exclusivamente para trabalhos com Veículos de
Lançamento, Espaçonaves, e Equipamentos Afins
será controlado pelo Governo dos Estados Unidos
da América, em conjunto com o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil, ou, como autorizado na(s)
licença(s) de exportação, por Licenciados Nor
te-americanos, por meio de crachás emitidos pelo
Governo dos Estados Unidos da América ou por
seus Licenciados, para o pessoal norte-americano,
e pelo Governo da República Federativa do Brasil
para o pessoal brasileiro, e incluirão o nome e a fo
tografia do portador.

Art. 6° O art. VII, § 1.B, terá a seguinte reda-
ção:

Quaisquer Veículos de Lançamento, Espaço
naves, Equipamentos Afins, e/ou Dados Técnicos,
Técnicos transportados para ou a partir dos territó
rio da República Federativa do Brasil e acondicio
nados apropriadamente em containeres lacrados
serão abertos para inspeção por autoridades bra
sileiras capacitadas tecnicamente para avaliar o
material ali contido e devidamente autorizado para
tal pelo governo da República Federativa do Bra
sil, na presença de autoridades norte-americanas,
assim que adentrarem o Centro de Lançamentos
de Alcântara.

Art. 7° O art. VIII, § 3.B, terá a seguinte reda-
ção:

O Governo da República Federativa do Brasil
assegurará que uma "área de recuperação de es
combros", controlada por Participantes Nor
te-americanos e por autoridades brasileiras para
armazenamento de componentes ou escombros
identificados do Veículo de Lançamento, das
Espaçonaves e/ou Equipamentos Afins seja reser
vada no Centro de Lançamento de Alcântara e/ou
em outra localidade acordada pelas Partes. O
acesso a estas áreas será controlado no que cou
ber, como estabelecido no art. VI deste Acordo. O
governo da República Federativa Do Brasil asse
gurará, em prazo condizente com o Acordo sobre
o Salvamento de Astronautas e Restituição de
Astronautas e de Objetos Lançados ao Espaço
Cósmico, a restituição aos Participantes Nor-



111 - Parecer da Comissão

Voto em separado do Dep. Milton Temer

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

O exaustivo e bem fundamentado parecer do
ilustre Deputado Waldir Pires acerca do acordo em

Participaram da votação os Senhores Deputados
Hélio Costa, Presidente - Jorge Wilson - Neiva Morei
ra e Haroldo Lima, Vice-presidentes - Alberto Fraga
- Alceste Almeida - Aldo Rebelo - Aloizio Merca
dante - Antonio Carlos Pannunzio - Arnon Bezerra
- Átila Lins - Claudio Cajado - Elcione Barbalho 
Fernando Gabeira - Feu Rosa - Francisco Rodrigues
- Heráclito Fortes - Joaquim Francisco - José Lou
renço - José Teles - José Thomaz Nonô - Leur Lo
manto - Luiz Carlos Hauly - Marcelo Barbieri - Mar
cus Vicente - Maria Elvira - Mário de Oliveira - Mil
ton Temer - Paulo Delgado - Paulo Kobayashi - Pa
ulo Mourão - Pedro Valadares - Wagner Salustia
no - Waldir Pires e Werner Wanderer, Titulares;
Benito Gama - Dr. Heleno - Edison Andrino 
Fernando Coruja - Jair Bolsonaro - Manoel Salviano
e Sérgio Reis, Suplentes.

Plenário Franco Montoro, 31 de outubro de
2001. - Deputado Hélio Costa, Presidente.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou pela aprovação, com ressalvas e complementa
ção de voto, da Mensagem n° 296/2001, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, aca
tando o Parecer do relator, Deputado Waldir Pires,
contra o voto do Deputado Jair Bolsonaro. Os Deputa
dos Cláudio Cajado e Milton Temer apresentaram vo
tos em separado.
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te-americanos de todos os componentes e/ou es- apreço praticamente esgota as considerações que
combros identificados dos Veículos de Lançamen- podem ser feitas sobre esta matéria.
tos, Espaçonaves, e/ou Equipamento~ ~fins recu- Entretanto, a diligência do nobre Deputado
perad~s pelos Representantes Brasl~elros, sem Pannunzio, que, conseguiu os textos, em inglês, de
que tais componentes e escombros s~Jam estuda- alguns acordos de salvaguardas tecnológicas fir-
dos e fotografados de qualquer ~anelra, ex~e~ua- mados pelos EUA com outros países, nos permite
?os os casos em qu~ as autorldade~ brasileiras tecer algumas considerações adicionais referentes
Julguem por bem assim proceder no Interesse da ao diploma de Alcântara. Estes acordos são os se-
saúde e segurança públicas e da preservação do guintes:
meio ambiente.

Art. 8° Este decreto legislativo entra em vigor na a~ Agreement betw~en the Government of
data de sua publicação. the Unlted S~ates of Am~r1ca and the Government

. _ of the Russlan Federatlon on Technology Safe-
Sala da CO~TlIs~ao, 31 de outubro de 2001. - guards Associated with the Launch of U.S. - Li-

Deputado Waldir Pires, Relator. censed Spacecraft from the Russian Plesetsk and
Svobodny Cosmodromes and From Kapustin Yar
Test Site;

b) Agreement between the Government of the
United States of America and the Government of
Ukraine on Technology Safeguards Associated with
the Launch by Ukraine of U.S. - Licensed Commer
cial Spacecraft;

c) Agreement between the Government of
the United States of America and the Government
of Ukraine on Technology Safeguards Associated
with Ukranian Launch Vehicles, Missile Equipment
and Technical Data from the "Sea Launch" Pro
gram;

d) Agreement between the Government of the
Republic of Kazakhstan, the Government of the
Russian Federation and the Government of the Uni
ted States of America on Technology Safeguards
Associated with the Launch by Russia of U.S. - Li
censed Spacecraft from the Baikonur; e

e) Memorandum of Agreement on Technology
Safeguards Between the Government of the United
States of America and the People's Republic of China.

Pois bem, um dos argumentos mais usados
pelo governo brasileiro para defender o uso comer
ciai do Centro de Lançamento de Alcântara por par
te de empresas norte-americanas nos moldes nego
ciados é o de que esses e outros instrumentos são
idênticos ao Acordo de Alcântara. Por conseguinte,
as cláusulas contidas no diploma firmado pelo go
verno brasileiro são absolutamente normais e não
se constituem em dispositivos questionáveis.

Ora, análise acurada dos textos dos atos inter
nacionais acima mencionados demonstra que eles
são bem diferentes do Acordo de Alcântara.

Em primeiro lugar, nenhum dos acordos têm as
seguintes cláusulas:
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I) proibição de usar o dinheiro dos lançamentos
no desenvolvimento de veículos lançadores (Artigo
111, parágrafo E, do Acordo de Alcântara);

11) proibição de cooperar com países que não
sejam membros do MTCR (Artigo 111, parágrafo B, do
Acordo de Alcântara);

111) possibilidaOde de veto político unilateral de
lançamentos (Artigo 111, parágrafo A, do Acordo de
Alcântara);

IV) obrigatoriedade de assinar novos acordos
de salvaguardas com outros países, de modo a obs
taculizar a cooperação tecnológica (Artigo 111, pará
grafo F, do Acordo de Alcântara).

Em outras palavras: ao contrário do Acordo de
Alcântara, os atos internacionais em debate se res
tringem exclusivamente a estabelecer salvaguardas
tecnológicas propriamente ditas e não impõem condi
ções adicionais abusivas para que as empresas nor
te-americanas usem os centros de lançamento da
Rússia, Ucrânia, Casaquistão e China.

Em segundo lugar, os acordos em apreço estipu
lam que a responsabilidade pela proteção da tecnologia
é de ambas as Partes Contratantes. Evidentimente, isto
contrasta com o Acordo de Alcântara, o qual determina
que o controle da tecnologia seja feito unilateralmente
pelos representantes do governo norte-americano.

Tomemos como exemplo o acordo de salva
guardas tecnológicas firmado entre a Rússia e os
EUA. Os parágrafos 4, 5 e 6 do seu Artigo 111 assina
lam, com inteira clareza, que durante as atividades de
lançamento as Partes Contratantes serão responsá
veis, por igual, pela supervisão, monitoramento e im
plementação dos Planos de Segurança Tecnológica,
e assegurarão que o seu pessoal adira aos procedi
mentos contidos nos referidos planos. Trata-se, como
se pode facilmente observar, de situação muito distin
ta da estabelecida pelo Acordo de Alcântara.

Em terceiro lugar, os diplomas internacionais
mencionados, ao contrário do Acordo de Alcântara,
que é inteiramente assimétrico, ditam regras para a
proteção tecnológica recíproca.

Voltando ao exemplo do acordo Rússia/EUA, o
parágrafo 2.3 do seu Artigo IV proíbe que os nor
te-americanos recebam quaisquer informações refe
rentes à tecnologia russa de veículos lançadores e
satélites. Por sua vez, o parágrafo 4.2 do mesmo arti
go estipula que o governo norte-americano proibirá
que seus representantes repassem quaiquer informa
ções referentes a dados técnicos russos.

Tal preocupação em proteger tecnologia que
não seja de origem norte-americana é ainda mais evi-

dente no acordo referente ao programa Sea Launch,
já que os veículos lançadores utilizados por tal projeto
são ucranianos.

Isto ocorre devido a motivo muito simples: Rús
sia, China e Ucrânia já dispõem de tecnologia avança
da e inteiramente operacional de veículos lançadores
e de satélites. Assim sendo, as salvaguardas tecnoló
gicas estipuladas nos acordos destinam-se tanto a
proteger os conhecimentos científicos norte-america
nos quanto as informações técnicas russas, ucrania
nas e chinesas. Em contraste, o Acordo de Alcântara
tem por objetivo manifesto unicamente a proteção de
tecnologia norte-americana.

Mas o que é mais importante destacar aqui é
que os acordos de salvaguardas firmados com aque
les países com os EUA não atendem a inviabilizar o
desenvolvimento tecnológico dos programas espaci
ais russo, ucraniano e chinês.

Tais nações, como observamos, já têm tecnolo
gia de ponta nessa importante área estratégica. Por
tanto, o governo dos EUA não tinha como impor dis
positivos abusivos aos países mancionados. Diga-se
de passagem, foi justamente a tecnologia espacial
russa, ucraniana e chinesa que animou as empresas
norte-americanas a utilizarem os centros de lança
mentos desses países, pois tais centros não ofere
cem quaisquer vantagens comparativas, do ponto de
vista geográfico.

Em contraste, o Brasil, que não dispõe ainda de
tecnologia operacional nesse campo, negociou acordo
inteiramente assimétrico, com cláusulas draconianas
que não têm relação com a proteção de tecnologia
norte-americana, e que visa a impedir, como bem des
tacou o nobre Relator, que o nosso país possa desen
volver conhecimento científico e tecnoógico na área
espacial. Assim, enquanto os russos, ucranianos e chi
nêses oferecem os seus eficientes veículos lançado
res para colocar em órbita satélites norte-americanos,
nós oferecemos apenas apenas uma situação geográ
fica privilegiada. E se depender do Acordo de Alcânta
ra, continuaremos a oferecer apenas isso.

Em quarto lugar, todos esses acordos estabele
cem informações sob controle norte-americano que
devem necessariamente ser repassadas aos outros
países.

No caso do acordo Rússia/EUA, o seu Artigo IV,
parágrafo 1.1, determina que as empresas nor
te-americanas colocarão à disposição das autorida
des russas as seguintes informações:

• parâmetros orbitais e janelas de lançamento;
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• dados técnicos para a interface mecânica e tinta nos referidos acordos de salvaguardas tecnoló-
elétrica entre veículos lançados e cargas úteis; gicas, comparativamente ao Acordo de Alcântara.

• informações relativas à massa e ao centro de Tomando como exemplo os acordos Rús-
gravidade das cargas úteis, tipos de envelope e força sia/EUA e Ucrânia/EUA, fica muito claro, em seus tex-
dinâmica utilizada; tos, que "áreas separadas" (e não "áreas restritas")

• dados relativos a existência de material radio- poderão ser criadas temporariamente apenas para
ativo, ou qualquer forma de emissão eletromagnética, que os representantes norte-americanos trabalhem
presentes nas cargas úteis ou em quaisquer equipa- na montagem das suas cargas úteis. Ademais, tais
mentos norte-americanos; acordos prevêem também que as autoridades russas

• dados ecológicos referente a quaisquer mate- e ucranianas envolvidas em atividade de lançamento
riais tóxicos e danosos ao meio ambiente e a saúde lhe será assegurada a realização de tais atividades
humana que possam ser liberados por explosão ou nas instalações, nos EUA, das empresas espaciais
lançamentos fracassados; norte-americanas que utilizem os seus centros de

lançamentos.
• parâmetros relativos aos propelentes, planos

de frequência, sistemas de segurança, característi- Como se vê, os acordos de salvaguardas em
cas da separação, etc. análise são bem diferentes do Acordo de Alcântara, já

que eles não contém salvaguardas destinadas a pro-
a diploma referente à Base de Alcântara, ao con- tegerem os países nos quais os centros de lançamen-

trário, não prevê o repasse de quaisquer informações. tos estão localizados, e, acima de tudo, não tendem a
Pode-se argumentar, é claro, que, no caso do Acordo de inviabílizar os programas espaciais daquelas nações.
A1cântar, não seria útil prever o repasse de muttos des-
ses dados às autoridades brasileiras, já que as empresas Por último, gostaríamos de comentar rapida-
norte-americanas não utilizarão nossos veículos lança- mente outros dois argumentos usados pelo Poder
dores. Em consequência, seria desnecessário o inter- Executivo para justificar a celebração do Acordo de
câmbio de informações previsto nos outros acordos de Alcântara.
salvaguardas tecnológicas. Contudo, consideramos que O primeiro tange ao fato de que o Acordo de A1cân-
os negociadores brasileiros foram irresponsáveis ao não tara naõ é um "acordo de cooperação tecnológica". Esta
inserir no texto de Acordo de Alcântara (mais especifica- constatação, digna do Conselheiro Acácia, suctta, no en-
mente no seu Artigo V, ironicamente intttulado Dados tanto, um questionamento "não-acaciano": se o Acordo
Técnicos Autorizados para Divulgação-ou seja, nenhum) de Alcântara proíbe in totum e taxativamente a coopera-
a obrigatoriedade de que, pelo menos as empresas nor- ção tecnológia relativa a veículos lançadores, satélttes,
te-americanas repassassem às nossas autoridades da- equipamentos de lançamento, dados técnicos, equipa-
dos relativos à existência de material radioativo ou de mentos afins, etc, qual o significado do acordo-quadro de
quaiquer substâncias tóxicas danosas ao meio ambiente cooperação tecnológica na área espacial firmado pelo
e à saúde humana presentes em suas cargas úteis. Brasil com os EUA, em 1996? Transferir tecnologia obso-

Tal salvaguarda teria dois propósttos. Primeiro, leta e secundária para o Brasil? Permrtir que o Brasil inje-
preparar as nossa autoridades para protegerem a po- te as suas parcas verbas orçamentárias no "Programa
pulação local e o meio ambiente caso houvesse ex- da Estação Espacial internaciona", promivido pela Nasa?
plosão, vazamentos ou lançamento fracassados. Se- Dar atestado de bom comportamento?
gundo, obstaculizar o lançamento de cargas úteis de Na nossa opinião, o Acordo de Alcântara revo-
uso militar a partir da Base de Alcântara. ga, na prática, as supostas boas intenções do referido

Saliente-se que a inexistência, em seu texto, de ato internacional.
salvaguarda para essa finalidade é um os pontos O segundo argumento diz respeito ao fato de
mais questionáveis do Acordo de Alcântara. Especu- que foi o governo brasileiro que tomou a iniciativa de
la-se inclusive, que o centro de Lançamento de Alcân- celebrar o Acordo de Alcântara. Com isto, deve-se
tara poderia vir a ser utilizado pelo governo dos EUA concluir, diz o governo, que o diploma é bom para os
para lançar satélites que fariam parte do anunciado nossos interesses. Ora, tal argumento é um non se-
escudo antimíssil, com consequências políticas e di- quitur, isto é, uma conclusão que naõ tem qualquer
plomáticas desastrosas para o Brasil. respaldo na sua suposta premissa. No nosso entendi-

Em quinto lugar, mesmo a operacionalização mento, o fato de que a iniciativa da celebração do
das salvaguardas tecnológicas (as quais são recípro- acordo tenha sido do governo não significa que os
cas, voltamos a assinar) foi concebida de maneira dis- seus termos sejam benéficos o país, significa que os
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negociadores brasileiros não souberam identificar
quais são os verdadeiros interesses do Brasil.

Em vista do exposto, acompanhamos o brilhan
te relator no seu voto pela rejeição do texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América sobre Sal
vaguardas Tecnológicas relacionadas à participação
dos Estados Unidos da América nos lançamentos a
partir do Centro de Lançamento de Alcântara, cele
brado em Brasília, em 18 de abril de 2000.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2001.
Deputado Milton Temer.

VOTO EM SEPARADO
DO DEPUTADO CLÁUDIO CAJADO

o ato internacional que ora apreciamos merece
a discussão atenta desta Casa. Trata-se do Acordo
entre os Governo do Brasil e dos Estados Unidos so
bre Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas à parti
cipação dos Estados Unidos da América nos lança
mentos a partir do Centro de Lançamento de Alcânta
ra, celebrado em Brasília, em 18 de abril de 2000,
submetido à apreciação do Congresso Nacional pelo
Exmo Sr. Presidente da República.

O Poder Executivo argumenta ser importante a
aprovação do Acordo em apreço por este tornar viável
economicamente o Centro de Lançamento de Alcânta
ra- ClA, algo realmente desejável para o País. Deve
mos também considerar a importância do Centro para o
desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro em
uma área que só tende a crescer e tornar-se fundamen
tai para qualquer país que pretenda alavancar-se rumo
à soberania econômica no século que ora se inicia.

A principal preocupação do Acordo é restringir o
acesso às informações, aos dados e aos equipamentos
pertinentes às atividades de lançamento. Daí decorrem
medidas como e criação de áreas restritas, acompa
nhamento por representantes americanos de todos os
equipamentos desde o ingresso em território brasileiro,
passando pela montagem e transporte até o lançamen
to, ou pela desmontagem e recolhimento de componen
tes e escombros de lançamentos fracassados.

Como se trata de um Acordo que envolve direta
mente as atividades de lançamento, é natural que a
Parte que deseja apenas utilizar determinado centro
de lançamento se resguarde, buscando um compro
misso bilateral específico para garantir a salvaguarda
de tecnologia sensível, tanto por motivos comerciais
quanto políticos. Sabemos como é caro e estratégico
o desenvolvimento de tecnologias sensíveis e a utili
zação de uma base de lançamento não necessaria
mente confere ao país em cujo território esta se en-

contra a faculdade de se apropriar desse conheci
mento.

Nas relações diplomáticas contemporâneas, a
cooperação tecnológica e a troca de informações ci
entíficas costuma ser objeto de acordos específicos
de cooperação técnica. Por isso, justifica-se a assina
tura pelo Brasil de um acordo que trata tão somente
da salvaguarda de tecnologia para o uso comercial do
Centro de lançamento de Alcântara.

Entretanto, ver~icamos que o texto acordado pe
las Partes uhrapassa essa finalidade estrita, incluindo,
um artigo 111, cláusulas que não dizem respeito, direta ou
indiretamente ás salvaguardas tecnológicas objeto do
Acordo Em nome da salvaguarda de tecnologias sensí
veis, incluiu-se um artigo para tratar de dispositivos ge
rais que Constitui um muro intransponível para as pre
tensões brasileiras de expandir o uso comercial da base
e de, a partir daí, impulsionar o programa de desenvolvi
mento tecnológico em satélites.

O artigo 111, na verdade, estabelece obrigações
apenas para o Brasil e estas não têm relação direta
com o uso pelos norte-americanos do Centro de lan
çamento de Alcântara. Em linhas gerais, o Brasil esta
ria obrigado a estabelecer várias restrições no uso do
C lA:

- não permitir o lançamento de cargas ou veícu
los sob controle de países que, a juízo de qualquer
das Partes, tenham dado apoio a atos de terrorismo
internacional;

- não permitir o ingresso de equipamentos, tec
nologias, mão-de-obra, ou recursos financeiros de
países que não sejam membros do Regime de
Controle de Tecnologia de Mísseis;

- não permitir que nenhum representante brasi
leiro se apodere de quaisquer equipamento ou tecno
logia que tenham sido importados para apoiar ativida
des de lançamento;

- não utilizar recursos obtidos de atividades de
lançamento em programas de aquisição, desenvolvi
mento, produção, teste, liberação, ou uso de foguetes
ou de sistemas de veículos aéreos não tripulados;

- firmar acordos juridicamente mandatários
com outros governos obrigando-os a exigir de seus
licenciados que cumpram compromissos equiva
lentes aos previstos nos Planos de Controle de
Tecnologias.

Os textos acima demonstram que a contraparti
da brasileira ao uso do elA pelos Estados Unidos é
exagerada ao restringir a assinatura de acordos com
outros países a "critérios" definidos pelos nor
te-americanos e não poder utilizar como bem enten-
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der os recursos recebidos em troca do uso comercial
da base. E mais um detalhe importante: exige-se que
o Brasil só assine acordos com outros países exigin
do destes a submissão ao Plano de Controle de Tec
nologias cuja elaboração, fiquemos atentos, caberá
aos representantes norte-americanos (art. IV, 4). Por
isso, as disposições contidas no artigo 111 são absolu
tamente inaceitáveis.

Se não é objetivo do Acordo promover a coope
ração tecnológica e se isto vier a ser matéria de ou
tros acordos bilaterais, ótimo. Consideramos o texto
do Acordo em tela um instrumento importante para
tornarmos Alcântara viável e operosa, contudo, é
inadmissível que, em nome do uso comercial do Cen
tro de lançamento de Alcântara, o Brasil concorde
com cláusulas que inviabilizam não só a expansão do
uso do ClA, como também o programa espacial bra
sileiro. Concluímos, assim, ser necessário que esta
Casa apresente uma ressa'lva ao artigo 111 do referido
Acordo, conciliando dois objetivos importantes: tornar
o ClA viável economicamente e desenvolver o pro
grama espacial brasileiro.

Pelo exposto, voto pela aprovação do texto do
Acordo entre o 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, ressalvando o artigo 111, nos termos do projeto
de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. 
Deputado Cláudio Cajado.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

(MENSAGEM N° 296, DE 2001)

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo dos Estados Unidos da
América sobre a Salvaguardas Tecnoló
gicas Relacionadas à Participação dos
Estados Unidos da América nos Lança
mentos a partir do Centro de Lançamen
to de Alcântara, celebrado em Brasília,
em 18 de abril de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no dos Estados Unidos da América sobre Salvaguar
das 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, ressalvado o arti
go 111.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

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

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001.
Deputado Cláudio Cajado.

INDICAÇÃO N° 2.324, DE 2001
(Do Sr. Paulo Baltazar)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Poder Judiciário, o envio à
Câmara dos Deputados, de projeto de lei
modificando gratificação mensal de
Escrivões Eleitorais e Chefes de Cartório
das Zonas Eleitorais.

(Publique-se. Encaminhe-se)

Exmo Sr. Presidente do Tribunal Superior Elei
toral,

Na forma dos arts. 92, inciso li, alínea bl e 64 da
Constituição Federal, combinado com o art. 113, inci
so I, § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, encaminho a V. Exa , na forma das exposições
seguintes, a presente sugestão:

1. As Leis nOs 8.350, de 28 de dezembro de
1991, e 8.868, de 14 de abril de 1994 e 9.421, de 24
de dezembro de 1996, propostas ao Congresso Na
cional pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supre
mo Tribunal Federal, na forma constitucional privati
va, instituiu, alterou e reordenou, respectivamente,
gratificações mensais aos Escrivões Eleitorais e
Chefes de Cartório das Zonas Eleitorais do interior
dos Estados;

2. Para Escrivões, a gratificação corresponde ao
nível retributivo da função comissionada FC-3, repre
sentando 33% da remuneração e FC-10: R$1.202,00
(um mil, duzentos e dois reais);

3. Para Chefes de Cartório, a gratificação cor
responde ao nível retributivo da função comissionada
FC-1, representando 20% da remuneração de FC-1 o:
R$729,OO (setecentos e vinte e nove reais);

1 Redação dada pela EC nO 19/98.



SUBSEÇÃO 111
Das leis

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
início na Câmara dos Deputados.

§ 1° O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 2° Se, no caso do § 1°, a Câmara dos Deputa
dos e o Senado Federal não se manifestarem sobre a
proposição, cada qual sucessivamente, em até qua
renta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais
deliberações legislativas da respectiva Casa, com ex
ceção das que tenham prazo constitucional determi
nado, até que se ultime a votação.

• § 2° com redação dada pela Emenda Constitucional n°
32, de 11-9-2001.

§ 3° A apreciação das emendas do Senado Fe
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágrafo anterior.

§ 4° Os prazos do § 2° não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam
aos projetos de código.
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4. Constam, entre outras inúmeras atribuições LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
de Escrivões Eleitorais, funções de processar feitos COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
judiciais, lavrar atos e termos de processos, fornecer LEGISLATIVOS - CeDI
declarações e registrar sentenças prolatadas; e no rol
de feitos dos Chefes de Cartório, abarcam atribuições
de suporte funcional completo ao Cartório Eleitoral,
conhecimento efetivo da legislação cartorária, gestão
procedimental completa das atividades dos funcioná
rios como atendimento ao público, consulta ao cadas
tramento de eleitores, conferência de informações do
requerente, além de competência para substituir o
Escrivão Eleitoral em impedimentos, promoção de
ajuntada da legislação eleitoral vigente, apresentação
ao Juiz Eleitoral dos subsídios necessários para ela
boração de normas de serviço bem como informa
ções a respeito de irregularidades.

Posto isso, e inobstante atribuições diferencia- .
das e de suma importância para o funcionamento
eficaz da Justiça Eleitoral brasileira, consideramos,
para o cumprimento remuneratório adequado das
tarefas impetradas por Escrivões e Chefes de Cartó
rio, o seguinte reordenamento das respectivas grati
ficações, na forma de projeto de lei encaminhado
pelo TSE à Câmara dos Deputados2:

1. Alteração do art. 9° da lei n° 8.868, de 1994
(Escrivões Eleitorais), modificando a expressão fun
ção comissionada FC-3 por função comissionada
FC-4 (42% do FC-10), passando a totalizar
R$1.530,00 (um mil, quinhentos e trinta reais); e

2. Meração do art. 10 da lei n° 8.868, de 1994
(Chefes de Cartório), modificando a expressão função
comissionada FC-1 por função comissionada FC-5
(51 % do FC-10), passando a totalizar R$1.859,00 (um
mil, otlocentos e cinqüenta e nove reais).

As novas gratificações, além de fortalecerem re
munerações de Escrivões e Chefes de Cartório, sobres
tadas em reajuste há sete anos, reposiciona, para efeito
hierárquico e laboral, tanto em ônus como em bônus,
essas duas atividades que consolidam e dão procedi
mento aos requerimentos da Justiça Eletloral nacional,
copiada e respeitada interna e externamente.

2 Como na alteração da organização e das divisões judiciárias, o
poder de iniciativa dos Tribunais Superiores, nesta matéria, não im
pede os parlamentares de oferecerem emendas ao corresponden
te projeto de lei, das quais pode resultar, até mesmo, aumento da
despesa prevista (ADIN n° 865-MA, Medida Cautelar, RTJ n°
157/465).

Ciente da consecução da sugestão, encaminho
a V. Exa manifestações de respeito pela pessoa e pela
instituição que representa.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2001 . 
Deputado Paulo Baltazar, PSDB/RJ.

CAPíTULO 111
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
1- O Supremo Tribunal Federal;
II - O Superior Tribunal de Justiça;
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111 - Os Tribunais Regionais Federais Juízes Fe-
derais;

IV - Os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - Os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - Os Tribunais e Juízes Militares;
VII - Os Tribunais e Juízes dos Estados e do

Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal e

os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal
e jurisdição em todo o território nacional.

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Su
premo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será
de juiz substituto, por meio de concurso público de
provas e títulos com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as suas fases, obede
cendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

11- Promoção de entrância para entrância, alter
nadamente, por antiguidade e merecimento, atendi
das as seguintes normas:

a) É obrigatória a promoção do juiz que figure
por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em
lista de merecimento;

b) A promoção por merecimento pressupõe dois
anos de exercício na respectiva entrância e integrar o
juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade
desta, salvo se não houver com tais requisitos quem
aceite o lugar vago;

c) Aferição do merecimento pelos critérios da
presteza e segurança no exercício da jurisdição e
pela freqüência e aproveitamento em cursos reco
nhecidos de aperfeiçoamento;

d) Na apuração da antiguidade. o tribunal so
mente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto de
dois terços de seus membros, conforme procedimen
to próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indi
cação;

111 - O acesso aos tribunais de segundo grau
far-se-á por antiguidade e merecimento, alternada
mente, apurados na última entrância ou, onde houver,
no Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção
para o Tribunal de Justiça, de acordo com o inciso 11 e
a classe de origem;

IV - previsão de cursos oficiais de preparação e
aperfeiçoamento de magistrados como requisitos
para ingresso e promoção na carreira;

V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Supe
riores corresponderá a noventa e cinco por cento do
subsídio mensal fixado para os Ministros do Supre mo
Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistra-

dos serão fixado em lei e escalonados, em nível fede
ral e estadual, conforme as respectiva; categorias da
estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença
entre uma e outra ser superior a dez por cento ou infe
rior a cinco por cento nem exceder a noventa e cinco
por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribu
nais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o dis
posto nos arts. 37, XI, e 39, § 4°;

• Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional,
n° 19, de 4-6-1998.

VI- A aposentadoria dos magistrados e a pen
são de seus dependentes observarão o disposto no
art. 40;

• Inciso VI com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 20, de 15-12-1998.

VII- O juiz titular residirá na respectiva comarca;

VIII- O ato de remoção, disponibilidade e apo
sentadoria do magistrado, por interesse público, fun
dar-se-á em decisão por voto de dois terços do res
pectivo tribunal, assegurada ampla defesa;

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o
interesse público o exigir, limitar a presença, em de
terminados atos, às próprias partes e a seus advoga
dos, ou somente a estes;

X - As decisões administrativas dos tribunais
serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas
pelo voto da maioria absoluta de seus membros;

XI - Nos tribunais com número superior a vinte e
cinco julgadores poderá ser constituído órgão especi
al, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco
membros, para o exercício das atribuições administra
tivas e jurisdicionais da competência do tribunal pleno.

LEI N° 8.350, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991

Dispõe sobre Gratificações e Repre
sentações na Justiça Eleitoral.

o Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° A gratificação de presença dos membros
dos Tribunais Eleitorais, por sessão a que compare
çam, até máximo de oito por mês, passa a ser calcula
da da seguinte forma:

I - Tribunal Superior Eleitoral: três por cento do
vencimento básico de Ministro do Supremo Tribunal
Federal;
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II - Tribunais Regionais Eleitorais: três por cento
do vencimento básico de Juiz do Tribunal Regional
Federal.

Parágrafo único. No período compreendido entre
noventa dias antes e noventa dias depois de eleições
gerais na unidade federativa ou em todo o País, é de
quinze o máximo de sessões mensais remuneradas.

Art. 2° A gratificação mensal de Juízes Eleitorais
e corresponderá a trinta por cento do vencimento bá
sico de Juiz Federal.

Parágrafo único. As atividades de Escrivão Elei
toral, quando não correspondentes a cargo ou função
de confiança, serão retribuídas com uma gratificação
mensal correspondente a vinte por cento do venci
mento básico de Diretor-Geral do Tribunal Regional
Eleitoral.

LEI W 8.868, DE ABRil DE 1994

Dispõe sobre a criação, e transfor
mação de cargos efetivos e em Comis
são, nas Secretarias do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Elei
torais e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:

Art. 9° A gratificação mensal de que trata o pará
grafo único do art. 2 da Lei n° 3.350, de 28 de dezem
bro de 1991, devida aos escrivões eleitorais, passa a
corresponder ao nível retributivo da função comissio
nada FC-3, de que trata o Anexo IV desta lei.

Art. 10. Fica instituída gratificação mensal devi
da aos Chefes de Cartório das Zonas Eleitorais do in
terior dos Estados, pela prestação de serviços à Justi
ça Eleitoral, correspondente ao nível retributivo da
função comissionada FC-1, de que trata o Anexo IV
desta lei.

lEI N° 9.421, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Cria as Carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixa os valores de sua
remuneração e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Ficam criadas as carreiras de Auxiliar Ju
diciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, nos
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União e
do Distrito Federal e Territórios, na forma estabeleci
da nesta lei.

Art. 2° As carreiras de Auxiliar Judiciário, Técni
co Judiciário e Analista Judiciário são constituídas
dos cargos de provimento efetivo, de mesma denomi
nação, estruturados em Classes e Padrões, nas di
versas áreas de atividade, conforme o Anexo I.

Parágrafo único. As atribuições dos cargos, ob
servadas as áreas de atividade, serão descritas em
regulamento.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

• Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia a realização de ato administrativo ou de gestão, ou
o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa ex
clusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicedo no Diário da Câmara dos Deputados.

• Alterado para Diário da Ctlmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas da duas Casas do Congresso Nacio
nal de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhados às Comis
sões competentes;



INDICAÇÃO N° 2.380, DE 2001
(Do Sr. Wellington Dias)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão a criação no âmbito
dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal Autárquica e Funda
cional da Carreira de Auditor Federal e
sua inclusão no Grupo Gestão.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão,

Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setem
bro de 2001 , publicada no Diário Oficial da União de
10 de setembro de 2001, que dispõe sobre a criação,
reestruturação e organização de carreiras, cargos
junções comissionadas técnicas no âmbito da Admi
nistração Pública Federal Direta, Autárquica e Funda
cional, e dá outras providências, deixou de incluir a
categoria funcional dos auditores integrantes das Uni
dades de Auditoria Interna das Autarquias e Funda
ções Públicas Federais, cujas atribuições são idênti
cas às desenvolvidas pelos Analistas de Finanças e
Controle, integrantes da carreira de Finanças e Con
trole pertencente ao Grupo Gestão.

Com a finalidade de promover o princípio consti
tucional da isonomia e equidade, que pressupõe que
para cargos de igual responsabilidade e atribuições
deve-se adotar a mesma remuneração e o devido po-
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• Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato sicionamento na estrutura de carreiras de seus recur-
dos Presidentes das Mesas da duas Casas do Congresso Nacio- sos humanos, sugerimos a seguinte modificação no
nal de 2 de outubro de 1995. texto da referida medida provisória:

II - o parecer referente à indicação será proferi-
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da "O Presidente da República, no uso da atribui-
Presidência Comissão; ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a

III C · ~ t' d . b' d' seguinte medida provisória, com força de lei:- se a omlssao que Iver e opinar se re In 1-
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este Art. 1° Esta medida provisória dispõe sobre a
os trâm~es regimentais das proposições congêneres; criação das Carreiras de Procurador Federal, Auditor

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti- Federal e de Fiscal Federal Agropecuário, reestrutura
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à e organiza as seguintes carreiras e cargos:
Mesa, determinará o arquivamento da indicação cien- 1- Analista de Finanças e Controle e Técnico de
tificando-se o autor para que este, se quiser, ofereça Finanças e Controle;
projeto próprio à consideração da Casa; 11 - Analista de Planejamento e Orçamento e

V - não serão ace~as proposições que objetivem: Técnico de Planejamento e Orçamento;
a) consulta a Comissão sobre Interpretação e 111 - Analista de Comércio Exterior;

aplicação de lei; IV - Especialista e Políticas Públicas e Gestão
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Governamental;

Poder, de seus órgãos e autoridades. V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e demais
cargos de nível superior e de nível intermediário do Insti
tuto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII- Inspetor e Analista da Comissão de Valo
res Imobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência e Se-
guros Privados - SUSEP;

X- Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
XI - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII- Técnicos-Administrativos das Instituições

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Edu
cação,

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se referem
o art. 1° são agrupados em classes ou categorias e
padrões, na forma dos Anexos I, 11 a 111.

Art. 3° O ingresso nos cargos de que trata esta
medida provisória far-se-á no padrão inicial da classe
ou categoria inicial do respectivo cargo, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, exi
gindo-se curso superior ou médio, ou equivalente,
concluído, conforme o nível do cargo, observados os
requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. O concurso referido no caput po
derá ser realizado por áreas de especialização, organi
zado em uma ou mas fases, incluindo, se for o caso, cur
so de formação, conforme dispuser o edital de abertura
do certame, observada a legislação pertinente.
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Da Carreira de Auditor Federal
Art. Fica criada a Carreira de auditor federal, no

âmbito da Administração Pública Federal, nas res
pectivas autarquias e funções, composta de cargos
de igual denominação ou assemelhados, regidos pela
Lei na 8.112, de 1990, com a estrutura de cargo cons
tante do Anexo........ (*)

• A estrutura de cargos ora criados deve ter a mesma estrutura de
cargos das carreiras e cargos do Grupo Gestão, especificamente
do cargo de Analista de Finanças e Controles.

Art. O ingresso nos cargos de que trata o art......
far-se-á mediante concurso público exigindo-se diplo
ma de Bacharel em Ciências Contábeis, observados
os requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. Os concursos serão disciplina
dos pela Secretaria de Recursos Humanos do Minis
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. São atribuições dos titulares do cargo de
Auditor Federal, as constantes do item 13 do Capítulo
X da Instrução Normativa na 1, da Secretaria Federal
de Controle Interno, de 6 de abril de 2001.

§ 1° Os membros da Carreira de Auditor Federal
são lotados e distribuídos pelo Secretário Federal de
Controle Interno.

§ 20 A lotação de Auditor Federal nas autarquias
e fundações é proposta pelos titulares destas.

Art. Os integrantes da Carreira de Auditor Fede
ral têm os direitos e deveres que lhes prevê a Lei na
8.112, de 1990.

Art. É transformado em cargo de Auditor Fede
ral, o cargo efetivo de Auditor, de autarquias e funda
ções públicas federais.

Art. São enquadrados na Carreira de Auditor Fe
os titulares de que trata o art ..... cuja investidura no
respectivo cargo haja observado as pertinentes nor
mas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de ou
tubro de 1988, e, de posterior a essa data, tenha de
corrido de aprovação em concurso público.

§ 10 O enquadramento deve observar a correla-
ção estabelecida no Anexo (**)

•• o enquadramento deve observar a mesma correlação de cargos
das carreiras e carreiras do Grupo Gestão, especificamente o car
go de Analista de Finanças e Controle.

§ 20 À Secretaria Federal de Controle Interno in
cumbe verificar, caso a caso, regularidade da aplicação
desse artigo, quanto aos enquadramentos efetivados.

Art. Fica instituída a Gratificação de Desempe
nho de Atividade de Auditoria - GOAA -, devida aos
integrantes da Carreira de Auditor Federal, no percen
tual de até cinqüenta por cento, incidente sobre o ven-

cimento básico do Servidor, quando em exercício nas
unidades de auditoria interna dos órgãos e das enti
dades da Administração Pública Federal, Autárquica
e Fundacional.

§ 1° A GOAA será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem assim de metas de de
sempenho institucional taxadas, na forma estabeleci
da em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O beneficiário da GOM, quan
do em exercício nas unidades de auditoria interna dos
Órgãos e das entidades de Administração Pública Fe
deral, Autárquica e Fundacional, se investido em car
go em comissão de níveis DAS 4, ou equivalente, per
ceberá a referida Gratificação em valor calculado com
base em setenta e cinco por cento do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art. O titular de cargo efetivo das carreiras refe
ridas no art. , que não se encontre nas situações pre
vistas nos arts...... e ...... , somente fará jus à GOAA
nos termos deste artigo:

I - quando cedido para a Presidência ou Vi
ce-Presidência da República, perceberá a respectiva
gratificação calculada com base nas mesmas regras
válidas como se estivesse em exercício nos órgãos
ou nas entidades cedentes; e requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário
da Câmara dos Deputados.

11- quando cedido para outros órgãos ou entida
des do Governo Federal, se investido em cargo em
Comissão DAS 4, ou equivalente, perceberá a res
pectiva gratificação em valor calculado com base em
setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.

Art. Os valores do vencimento dos cargos de
Auditor Federal são os constantes do Anexo VII.

Art. Não será devida a vantagem da Gratifica
ção de Atividade Executiva - GAE de que trata a Lei
Delegada na 13, de 27 de agosto de 1992 os ocupan
tes dos cargos de que trata o art ..... , inclusive àque
les colocados em quadros suplementares.

JUSTIFICAÇÃO PARA A MODIFICAÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43/2001 COM A

CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FEDERAL

Existem nas Entidades da Administração Públi
ca Federal Indireta as Unidades de Controle, denomi
nadas de Auditoria Interna. Estas Unidades são inte
gradas por servidores de nível superior ocupantes do
cargo de Auditor os quais desempenham atribuições
de fundamental importância nas ações de controle e
fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial, fj
nanceira e operacional desses Órgãos.
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o total de servidores ocupantes do cargo de Au
ditor é de 278, sendo 72 ativos 163 aposentados e 43
pensionistas, distribuídos nos diversos órgãos da
Administração Pública Federal Direta e Indireta, se
gundo dados obtidos junto ao Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão.

A atuação dos Auditores vem sendo de relevân
cia no que se refere ao acompanhamento da execu
ção do orçamento dos respectivos órgãos aos quais
estão vinculados, pois têm maior conhecimento das
funções e objetivos de suas Entidades e estão em
contato diário com os responsáveis pelos atos de
gestão, atuando em caráter preventivo e de orienta
ção, sendo capazes de identificar eventuais atos em
desacordo com as normas pertinentes a tempo de
contê-los, sem custos adicionais.

Vale destacar, ainda, que a maior parcela dos
recursos financeiros consignados no orçamento da
União e gerida no âmbito das Autarquias e Funda
ções Públicas Federais, a qual esta confia a esses
profissionais visando sua regular aplicação.

Da análise efetuada no Quadro Comparativo de
atribuições, depreende-se claramente que as atribui
ções desenvolvidas pelos ocupantes do cargo de Au
ditor são semelhantes àquelas desenvolvidas pelos
ocupantes do cargo de Analista de Finanças e Con
trole integrante do Grupo Gestão.

Esta semelhança se concretizou com a edição do
Decreto n03.591, de 6 de setembro de 2000, que dispõe
sobre o Sistema de Controle Interno no Poder Executivo
Federal, onde em seu Capítulo V subordina essas Uni
dades de Auditoria Interna à orientação normativa e su
pervisão técnica do Sistema Central de Controle Interno
do Poder Executivo Federal. Ademais, em 1Ede abril de
2001 a Secretaria Federal de Controle, Órgão Central
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Fe
deral, ed~ou a Instrução Normativa nE 1, publicada do
Diário Oficial da União de 12 de abril de 2001 , que defi
ne diretrizes, princlpios, conceitos e aprova normas téc
nicas para a atuação do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal a qual, em seu Capítulo X re
gulamenta a atuação das Unidades de Auditoria interna
e define suas atividades específicas as quais "devem
guardar similitude àquela exercidas pelos ór
gãosfentidades integrantes do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, contudo, por es
tarem inseridas na estrutura organizacional da entidade
e por caracterizar-se pela alta especialização deve
rão incluir ações específicas e tempestivas". (Grifamos)

Dentre as atividades específicas definidas nela
referida Instrução Normativa, destacam-se a de "exa
minar e emitir parecer prévio sobre a prestação de
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contas anuais da entidade e tomadas de contas
especiais"; "Verificar o desempenho da questão
da entidade, visando a comprovar a legalidade e a
legitimidade dos atos e examinar os resultados
quanto à economicidade, á eficiência e eficácia da
gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de,
pessoal e demais sistemas administrativos opera
cionais"; "Testar a consistência dos atos de apo
sentadoria, pensão e admissão de pessoal" (Grifa
mos). Tais atribuições consolidam, efetivamente, to
dos os procedimentos adotados tanto por Analistas
de Finanças e Controle como por Auditores em rela
ção ao orçamento do órgão.

Registramos, por oportuno, a preocupação de
instâncias superiores com a eficácia do funcionamen
to do sistema de controle, demonstrada na Palestra
proferida pelo Senhor Ministro Bento José Bugarim,
do Tribunal de Contas da União, no plenário do XXI
Congresso Brasileiro de Auditoria Interna 
CONBRAI, promovido pelo Instituto dos Auditores
Internos do Brasil - AUDIBRA, em novembro de
1997, em Cuiabá/MT, onde enfatizou " .•.. Ademais, é
de importância que se promova a valorização pro
fissional dos servidores que labutam nessa área,
proporcionando-Ihes treinamento de alto nível e
remuneração compatível com as exigências e
complexidades da função". (Grifamos)

Em face do exposto, e considerando que esta
categoria de servidores atende perfeitamente ao pro
pósito do Presidente da República de implantar me
canismos de controle e maior transparência dos gas
tos públicos sugerimos a criação da carreira de
AUDITOR FEDERAL no âmbito da Administração PÚ
blica Federal Autárquica e Fundacional, transforman
do os atuais cargos efetivos de AUDITOR existentes
nas Autarquias e Fundações Públicas Federais em
cargos de igual denominação e equiparando-os ao
cargo de Analista de Finanças e Controle pertencente
à carreira de Finanças e Controle do Grupo Gestão.

A criação da referida carreira justifica-se por ser a
atuação da categoria de AUDITOR imprescindível nas
ações de controle e fiscalização contábil, orçamentária,
patrimonial, financeira e operacional nas autarquias e
fundações públicas, enaltecida pela edição do Decreto
n° 3.591/2000 e da IN/SFC/01/2001, estabelecendo-se,
dessa forma, o princípio constitucional da isonomia em
todos os seus aspectos, especialmente remuneratório,
cujas divergências são exorb~antes.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Wellington Dias, Deputado Federal - PT/PI.
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REQUERIMENTO
(Do Senhor Wellington Dias - PT/PI)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo relativa à criação, no âmbi
to dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal Autárquica e Funda
cional, da Carreira de AUDITOR FEDERAL
e sua inclusão no Grupo Gestão.

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 113 Inciso I e Parágrafo 1°,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a Vossa Excelência, seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a
criação, no âmbito dos Órgãos e entidades da Admi
nistração Pública Federal Autárquica e Fundacional,
da carreira de AUDITOR FEDERAL sua inclusão no
Grupo Gestão.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Wellington Dias, Deputado Federal - PT/PI.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil - 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-Ias
de imediato ao Congresso Nacional.

• Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nE
32, de 11-9-2001.

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

• Parágrafo I inclufdo pela Emenda Constitucional nE 32,
de 11-9-2001.

I - relativa a:

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

b) direito penal, processual penal e processual
civil;

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

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

11 - que vise a detenção ou seqüestro de
bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo
financeiro;

li I - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.

§ 20 Medida provisória que implique institui
ção ou majoração de impostos, exceto os previs
tos nos arts. 153, I, li, IV, V, 154, 11, só produzirá
efeitos no exercício financeiro seguinte se houver
sido convertida em lei até o último dia daquele em
que foi editada.

'Parágrafo 2° inclufdo pela Emenda Constitucional n° 32,
de 11-9-2001.

§ 30 As medidas provisórias, ressalvado o dis
posto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edi
ção, se não forem convertidas em lei no prazo de
sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 70

, uma
vez por igual período, devendo o Congresso Nacio
nal disciplinar, por decreto legislativo as relações ju
rídicas delas decorrentes.

'Parágrafo 3° inclu/do pela Emenda Constitucional n° 32,
de 11-9-2001.

§ 40 O prazo a que se refere o § 30 contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os período de recesso do Congresso Nacio
nal.

'Paragrafo 4° inclu/do pela Emenda Constitucional n° 32,
de 11-9-2001.

§ 5° A deliberação de cada urna das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o aten
dimento de seus pressupostos constitucionais.

'Parágrafo 5° inclu/do pela Emenda Constitucional n° 32,
de 11-9-2001.

§ 60 Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publi
cação, entrará em regime de urgência, subseqüen
temente, em cada uma das Casas do Congresso
Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a



TíTULO I

Institui gratificações de atividade
para os servidores civis do Poder Execu
tivo, revê vantagens e dá outras provi
dências.

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
servidores públicos civis da União, das
Autarquias e das fundações públicas fe
derais.

LEI N° 8.112, DE 11 DEZEMBRO DE 1990

LEI DELEGADA N° 13, DE 27 DE AGOSTO 1992

CAPíTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações
públicas federais.

Art. 2° Para os efeitos desta lei, servidor é a
pessoa legalmente investida em cargo público.

Art. 1° Ficam instituídas gratificações de ativi
dade de pessoal civil, devidas mensalmente aos
servidores do Poder Executivo, regidos pela Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, em valor calcu
lado sobre o vencimento básico, nos termos desta
Lei Delegada.

Art. 2° Os servidores das carreiras de Diploma
ta e os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Grati
ficação de Atividade no percentual, não cumulativo,
de 160%, sendo:

I - 80% a partir de 1° de agosto de 1992;

11 - 100% a partir de 1°de outubro de 1992;

111 - 120% a partir de 1° de novembro de 1992;

IV - 140% a partir de 1° de fevereiro d 1993;

V - 160% a partir de 1° de abri de 1993.

Art. 63. Não será admitido aumento da despe
sa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Pre
sidente da República ressalvado o disposto no art.
166, §§ 3° e 4°;

11 - nos projetos sobre organização dos servi
ços administrativos da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Minis
tério Público.
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votação, todas as demais deliberações legislativas LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
da Casa em que estiver tramitando. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-

'Parágrafo 6° inclufdo pela Emenda Constitucional n° 32, CeDI
de 11-9-200.

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

'Parágrafo 7° inclufdo pela Emenda Constitucional n° 32,
de 11-9-2001.

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

'Parágrafo 8° inclufdo pela Emenda Constitucional nO 32,
de 11-9-2001.

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

'Parágrafo 9° inclufdo pela Emenda Constitucional n° 32,
de 11-9-2001.

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

'Parágrafo 10 inclufdo pela Emenda Constitucional n° 32
de 11-9-2001.

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

'Parágrafo 11 incluldo pela Emenda Constitucional n° 32
de 11-9-2001.

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

'Parágrafo 12 inclufdo pela Emenda Constitucional nO 32
de 11-9-2001.
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DECRETO N° 3.591 , DE 6 DE
SETEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a criação, reestrutura
ção e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âm
bito da administração pública federal di
reta, autárquica e fundacional, e dá ou
tras providências.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43, Art. 2° As carreiras e os cargos a que se re-
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001 ferem o art. 1° são agrupados em classes ou ca

tegorias e padrões, na forma dos Anexos I, 11 e
111.

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

Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal e de
Fiscal Federal Agropecuário, reestrutura e organiza
as seguintes carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e Controle e Técnico
de Finanças e Controle;

11 - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento e Técnico de
Planejamento e Orçamento;

111- Analista de Comércio Exterior;

IV - Especialista em Políticas Públicas e Ges
tão Governamental;

V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de
mais cargos de nível superior e de nível intermediá
rio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPEA;

V I - Técnico de Planejamento P-1501 do Gru
po P-1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII - Inspetor e Analista da Comissão de Va
lores Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnolo-
gia.

XI- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;

XII - Carreira de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e

XIII - Técnicos-Administrativos das Instituições
Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Edu
cação.

Dispõe sobre o Sistema de Controle
e Interno do Poder executivo Federal, e
dá outras providências.

CAPíTULO V
Das Disposições Específicas

Art. 14. As entidades da Administração Públi
ca Federal indireta, bem assim os serviços sociais
autônomos deverão organizar a respectiva unida
de e auditoria interna, com o suporte necessário
de recursos humanos e materiais com o objetivo
de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de
controle.

Parágrafo único. No caso em que a demanda
não justificar a estruturação de uma unidade de audito
ria interna, deverá constar do ato de regulamentação
da entidade o desempenho dessa atividade por audttor
interno.

Art. 15. A unidade de auditoria interna das enti
dades da Administração Pública Federal indireta e
dos serviços sociais autônomos sujeita-se à orienta
ção normativa e supervisão técnica do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, pres
tando apoio aos órgãos e às unidades que o inte
gram.

§ 1° A unidade de audttoria intema apresentará
ao órgão ou à unidade de controle interno a que esti
ver jurisdicionado, para efetto de integração das ações
de controle, seu plano de trabalho do exercício se
guinte.

§ 2° A auditoria interna vincula-se ao Conselho
de Administração ou a órgão de atribuições equivalen
tes.

§ 3° Quando a entidade da Administração PÚ
blica Federal indireta não contar com conselho de
administração ou órgão equivalente a unidade de
auditoria interna será subordinada diretamente ao
dirigente máximo da entidade, vedada a delegação
a outra autoridade.



11 - O parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres:

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

'Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas ás
Comissões competentes;

'Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência a realização de ato administrativo ou de ges
tão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 16. A contratação de empresas privadas
de auditoria pelos órgãos e pelas entidades da
Administração Pública Federal somente será ad
mitida quando comprovada, junto ao Ministro su
pervisor e à Secretaria Federal e Controle Interno,
a impossibilidade de execução dos trabalhos de
auditoria diretamente pelos órgãos central ou se
torial do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal.

Parágrafo Único. O disposto neste artigo não
se aplica às contratações para as auditorias previs
tas no § 3°, do art. 177 da lei n° 6.404, de 15 de de
zembro de 1976.
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§ 4° A nomeação ou exoneração do titular 'Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

de unidade de auditoria interna será submetida,
pelo dirigente máximo da entidade, à aprovação
do conselho de administração ou órgão equiva
lente, quando for o caso, e informação ao órgão
ou unidade de controle Intenso que juridicidiciona
a entidade.

§ 5° A auditoria interna examinará e emitirá pa
recer sobre a prestação de contas anual da entida
de e tomadas de contas especiais.

§ 6° A prestação de contas anual da entidade,
com o correspondente parecer será encaminhada
ao respectivo órgão do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, no prazo por este esta
belecido.

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regulamento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal
sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o
processo à Mesa, determinará o arquivamento da
indicação, cientificando-se o Autor para que este,
se quiser, ofereça projeto próprio à consideração
da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. lédio Rosa)

Requer o envio de indicação ao Po
der Executivo, relativa à criação de Agên
cia Nacional dos Esportes.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex" seja encaminhada ao Poder Executivo a indica
ção em anexo, sugerindo a criação de agência regu
ladora da atividade desportiva.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado Ilédio Rosa.

Justificação

O esporte brasileiro tem sido sacudido por for
tes disputas e emoções, não apenas nas pistas, nas
piscinas e nas quadras, mas também fora das vistas
das torcidas, nos gabinetes onde se celebram os con
tratos de parceria e de patrocínio e nos plenários das
investigações parlamentares. Esta intensa atividade
extracampo evidencia estar o esporte, notadamente o
de alto desempenho, passando por intenso processo
de transformação. As competições da qual participam
atletas profissionais ou semiprofissionais já estão mu
ito distantes do conceito de meras atividades de en
tretenimento, de interesse particular, nas quais não
cabe ao Governo imiscuir-se.

Ao contrário, o que se coloca em jogo a cada fim
de semana não é mais somente a superioridade física
e técnica de um atleta sobre outro, ou de uma equipe
sobre outra. O que está em jogo, ao mesmo tempo,
são verbas milionárias provenientes de arrecadação
de bilheterias, direitos de transmissão de imagem,
contratos de publicidade, direitos sobre transferênci
as de atletas, e tantos outros interesses econômicos
que optam em torno das disputas esportivas.

Essa nova dimensão do esporte de competição
propagou-se os países desenvolvidos em direção aos
demais, como parte do processo muito mais amplo ge
nericamente denominado de globalização. A prática
desportiva no Brasil também foi alcançada por essa
transformação, sem que os clubes, as federações e as
demais entidades tivessen evoluído em sua organiza
ção e forma de atuação. O choque dos novos e volumo-

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Apresento-lhe a presente indicação com o intui
to de sugerir ao Poder Executivo seja elaborada pro
posição criando a Agência Nacional dos Esportes. A
criação de tal entidade depende de lei de iniciativa do
Presidente da República, nos termos do art. 61, § 1°,
11, e, da Constituição Federal, razão pela qual sir
vo-me do instrumento regimental da indicação para
propor a Vossa Excelência seja a questão examinada
com o zelo a que fazer jus os desportistas que tanto
têm feito em prol da elevação do nome do Brasil.
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INDICAÇÃO N° 2.382, DE 2001 sos interesses econômicos com as estruturas arcaicas
(Do Sr. lédio Rosa) responsáveis pelas competições desportivas produziu

Sugere ao Poder Executivo, por in- uma cert~ desordem da qual se a~roveitara~ algumas
termédio do Ministério do Esporte e do p~ssoas mescrupulosas, d~ndo origem ~ .dlversos es-
Turismo a criação da Agência Nacional candalos que trouxeram a linguagem poliCiai para den-
dos Esp~rtes. tro dos noticiários esportivos.

(Publique-se. Encaminhe-se.) O Governo Federal não pode ser mero especta-
dor passivo neste processo. A intensa atividade eco
nômica vinculada à prática do esporte de competição
pode e deve ser exercida livremente, desde que den
tro dos preceitos legais gerais e dos que lhe sejam es
pecíficos.

Acredito que, nessas circunstâncias, é chegada
a hora de ser criada uma Agência Nacional de Espor
tes. A exemplo de outras entidades dessa natureza,
modelos da nova administração pública federal, tam
bém no campo esportivo a forma de atuação das
agências é a que se pode reputar como mais adequa
da, pois não cabe ao Estado envolver-se diretamente
com o gerenciamento das atividades esportivas, mas
sim zelar pelo respeito aos direitos e interesses de to
dos os envolvidos: atletas, clubes, dirigentes, empre
sas e espectadores.

Entendo, por conseguinte, Senhor Ministro, que
a criação da Agência proposta é iniciativa indispensá
vel à efetividade de uma política nacional do esporte,
propiciando melhor equilíbrio entre a prática do es
porte de competição e os legítimos interesses econô
micos que a ele se vinculam.

Com esse propósito, submeto-lhe a presente in
dicação, para que seja elaborado e encaminhado a
esta Câmara dos Deputados projeto de lei para viabi
lizar a proposta de criação de uma agência que possa
efetivamente contribuir para o melhor desenvolvimen
to do esporte nacional.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado lédio Rosa.
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CAPíTULO I

Do Poder Legislativo

Seção VIII

Do Processo Legislativo

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV

Da Organização dos Poderes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS administração pública, observado o disposto no art.

LEGISLATIVOS - CEDI 84, VI;
• Alfnea f com redação dada pela Emenda Constitucional

nO 32, de 11-9-2001.

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

"Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional
n° 18, de 5-2-1998.

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

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 Terr~órjos,

seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

• Alfnea c com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 18, de 3-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113, Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

• Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos De
putados.

• Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
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I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

• Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio a consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 2.109, DE 1999
(Do Sr. Ayrton Xerez)

Dispõe sobre a constituição de pa
trimônio de afetação nas incorporações
imobiliárias de que trata a Lei n° 4.591,
de 16 de dezembro de 1964.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; e de Constitu
ição e Justiça e de Redação - art. 24,11).

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.109, DE 1999
(Do Sr. Ayrton Xerez)

Dispõe sobre a constituição de pa
trimônio de afetação nas incorporações
imobiliárias de que trata a Lei n° 4.591,
de 16 de dezembro de 1964.

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação - constitua-se, nos termos do art .
34, 11, do RICO, Comissão Especial).

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N<> 2.373, DE 2000
(Do Sr. Éber Silva)

Institui o Dia da Bíblia.
(Às Comissões de Educação, Cultura

e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11).

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.373, DE 2000
(Do Sr. Éber Silva)

Institui o Dia da Bíblia.
(Às Comissões de Educação, Cultura

e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Mérito e art. 54) - art. 24, 11).

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.962, DE 2000
(Do Sr. Themístocles Sampaio)

Dispõe sobre a transferência de feri
ados para as segundas-feiras.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, li}

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 3.962, DE 2000
(Do Sr. Themístocles Sampaio)

Dispõe sobre a transferência de feri
ados para as segundas-feiras.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Mérito e art. 54) - art. 24, li}
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ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 4.030, DE 2001
(00 Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Altera a Lei n° 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "Dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumí
genos, bebidas alcóolicas, medicamen
tos, terapias e defensivos, nos termos de
§ 4° do art. 220 da Constituição Federal",
para obrigar a implantação de salas para
fumante em shopping centers e aeroportos.

(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° 4.030, DE 2001
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Altera a Lei n° 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "Dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumí
genos, bebidas alcóolicas, medicamentos,
terapias e defensivos, nos termos de § 4°
do art. 220 da Constituição Federal", para
obrigar a implantação de salas para fu
mante em shopping centers e aeroportos.

(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, 11)

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem
V.Exa. a palavra.

SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje o plenário da Casa estava reserva
do, a pedido deste Deputado, para uma sessão sole
ne em homenagem à ex-Prefeita de Mundo Novo,
Dorcelina Folador, cujo brutal assassinato, que cho
cou o País, completará dois anos na próxima terça-fe
ira, dia 30. Tenho um respeito muito grande pela guer
reira Dorcelina, mas cedi o espaço para a realização
da Comissão Geral sobre saneamento básico, a pedi
do da Deputada Maria do Carmo Lara, do Partido dos
Trabalhadores de Minas Gerais. O tema é fundamen
tai para a melhoria da qualidade de vida do povo bra-

sileiro. Por isso, atendi ao pedido de S.Exa., como fa
ria Dorcelina.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senho
ras e senhores convidados, não poderia deixar de me
pronunciar da tribuna para reverenciar a memória de
notável brasileira, mãe, trabalhadora e guerreira, um
grande ser humano, que teve sua vida ceifada covar
demente, aos 36 anos, por seis disparos, enquanto
descansava na varanda de sua residência, na cidade
de Mundo Novo, onde exercia o cargo de Prefe~a.

Dorcelina pagou com a vida por ser uma
sem-terra guerreira e administrar um dos principais
Municípios do sul de Mato Grosso do Sul. Moralizou a
administração pública; contrariou interesses escusos
de uma oligarquia rural ultrapassada e nefasta; im
plantou programas sociais; valorizou o funcionalismo
público; equilibrou as finanças de uma Prefeitura fali
da e deixou 1 milhão e 200 mil reais em caixa, o cor
respondente a dois meses de arrecadação. Enfim, pa
gou com a vida, deixando marido e duas filhas, por
ser honesta, transformadora e competente.

Em Mato Grosso do Sul, senhoras e senhores,
ainda há um clima de muita indignação com o assas
sinato de Dorcelina Folador, mesmo passados dois
anos do acontecimento covarde, como já disse.

É importante ressalvar que, nesse caso, graças
ao empenho pessoal do Governador Zeca do PI, não
há impunidade. As seis pessoas acusadas estão pre
sas na penitenciária de segurança máxima de Campo
Grande, onde aguardam julgamento.

O dia 30 de outubro já é, em Mato Grosso do
Sul, uma data ícone na luta pela terra, pela moralida
de pública e pela inclusão social.

Em Mundo Novo, oficialmente, a memória de
Dorcelina Folador será reverenciada já no dia 29, com
uma vigília no Memorial das Mulheres. No dia 30, es
tão programados alvorada com fogos, ato de doação
de sangue, exposição de artes plásticas e artesanato,
gincana educativa, culto ecumênico, caminhada, visi
ta ao túmulo, ato público e ato de oficialização do
Instituto Dorcelina Vive.

Não se trata de eventos restritos ao povo de
Mundo Novo. Dezenas de caravanas de vários Muni
cípios sul-mato-grossenses, de assentamentos e de
acampamentos estarão na cidade que hoje é, infeliz
mente, conhecida mundialmente devido ao assassi
nato de Dorcelina Folador. Com certeza, estariam
aqui também, se tivesse sido realizada a sessão em
homenagem a Dorcelina.

Para finalizar, quero mais uma vez, desta tribu
na, saudá-Ia como símbolo da resistência de um povo
e como exemplo de honestidade na administração
pública. Oxalá, senhoras e senhores, surjam milhares



SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) 
Neste momento, transformo a sessão plenária em
Comissão Geral para debater os projetos em tramita
ção na Casa sobre saneamento. O tempo reservado a
cada um dos expositores estará limitado a cinco mi
nutos.

Acha-se sobre a mesa, à disposição dos Srs.
Parlamentares, lista de inscrição destinada a quem
queira fazer uso da palavra.

SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) 
Concedo a palavra ao Sr. Antônio da Costa Miranda
Neto, Presidente da Associação Nacional das Empre
sas Estaduais de Saneamento - ASSEMAE.

O SR. ANTÔNIO DA COSTA MIRANDA NETO
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e
senhores convidados, a ASSEMAE se sente orgulho
sa não só pelo cumprimento do seu dever, mas tam
bém por trazer, com prazer, a sua contribuição para
este importante debate, neste momento da vida políti
ca em nosso País, e em especial para as questões li
gadas a água e a esgoto.

A ASSEMAE congrega 1.700 serviços munici
pais de saneamento em todo o País e traduz também
o sentimento e as expectativas dos Municípios brasi
leiros com relação aos serviços de água e esgoto.

Presidente, a partir do momento em que o Pro
jeto de Lei n° 199 foi vetado integralmente pelo Presi
dente da República em 1995, temos acompanhado
muito de perto essa discussão. Nesse espaço de tem
po temos participado de todos os debates, ajudado a
formular as propostas para o setor. Verificamos, não
sem frustração, a proximidade da votação na Comis
são Especial de um projeto de lei que não traduz o
sentimento dos Municípios brasileiros, dos serviços
municipais de saneamento na sua inteireza.

Na origem, um projeto de lei inspirado em uma
conferência nacional de saneamento, nesta Casa, em
1999, o Projeto de Lei n° 2.763, de autoria dos Depu
tados Maria do Carmo Lara e Sérgio Novais. Apensa
do a essa proposição havia um substitutivo do Gover
no Federal e, finalmente, relatório do eminente Depu
tado Adolfo Marinho.

Para nós, representantes dos Municípios, o Pro
jeto de Lei n° 4.147, do Governo Federal, nada mais é
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de Dorcelinas no Brasil e no mundo para resgatar a do que uma tentativa de golpe branco na Constituição
dignidade humana. brasileira, na medida em que a Carta Magna estabe-

Viva, Dorcelina! Com certeza Dorcelina vive. Ieee com clareza a competência dos Municípios para
Muito obrigado. (Palmas.) os temas de interesse local, entre os quais, não há
SR. PRESIDENTE (Rodri o Maia) _ Passa-se à dúvida alguma, está o saneamento. Ma.s,es~e projeto

g transfere para os Estados o chamado file mlgnon do
IV - COMISSÃO GERAL saneamento, a parte mais rentável, a que sustenta

em grande medida a qualidade dos serviços em boa
fração do território nacional, onde está expressiva
parcela da população brasileira.

A intenção evidentemente é a de conspurcar o
Poder Municipal. A tese que está por trás é a de que
os Municípios, ao crescerem, ao serem alvo da conur
bação, perdem a capacidade de administrar ou de ge
renciar os assuntos de seus interesses. É evidente
que não aceitamos essa tese.

É complexa a questão metropolitana? Sem dú
vida que sim. É importante que haja mecanismos
para que em regiões metropolitanas os Municípios
possam se articular entre si, com o Estado e com a
União? Sim, é imprescindível. Mas nada disso pode
ser feito em detrimento da autonomia municipal. O
que de mais importante o povo tem hoje é o poder de
interferir, controlando a qualidade dos serviços. O ca
nal mais próximo e mais legítimo de representação é
o Poder Municipal. Cassar ou tentar cassar a titulari
dade municipal dos serviços de saneamento significa
a cassação da cidadania brasileira. Não podemos
aceitar isso.

Igualmente, reconhecemos que no Projeto de
Lei n° 4.147, do Governo, há nítido direcionamento
para a privatização dos serviços. O ambiente em que
estamos inseridos e os compromissos do Governo
brasileiro com o Fundo Monetário Internacional dei
xam claro que a tentativa de ordenamento do setor
com a transferência da titularidade para os Estados é
para facilitar os processos de privatização. Vários pro
cessos de privatização já estão em andamento em di
versas companhias estaduais brasileiras, apenas no
aguardo da aprovação do projeto de lei do Governo.

Acreditamos que as emendas que estamos
apresentando ao substitutivo do Deputado Adolfo Ma
rinho vão propiciar situação para o saneamento brasi
leiro melhor do que essa que o projeto do Executivo
Federal está a sinalizar.

Registro o nosso protesto contra o Projeto de
Lei n° 4.147. Pela manutenção da titularidade munici
pal e contra a privatização do saneamento!

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia)

- Concedo a palavra ao Sr. Antônio César da Costa e
Silva, Presidente da Associação Brasileira de Enge-
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nharia Sanitária e Ambiental - ABES, que disporá de
cinco minutos.

O SR. ANTÔNIO CÉSAR DA COSTA E SILVA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muita
honra que, neste momento, venho a esta tribuna para
falar a V.Exas.

A posição da Associação Brasileira de Enge
nharia Sanitária e Ambiental - ABES, entidade que
possui 10 mil sócios e é organizada em todos os Esta
dos da Federação, é no sentido de que há necessida
de de nova lei. Por isso, chamo a atenção de V.Exas.
para o Projeto de Lei n° 199, de iniciativa da ABES,
encaminhado a esta Casa e, posteriormente, vetado
pela Presidência, o que preocupa a Associação.

A nova lei que está sendo discutida tem de cons
truir um modelo novo, porém, sem destruir, sem des
montar o que de positivo foi implantado. Esse é um
dos pilares para não cometermos erros, conforme fi
zemos no passado. É verdade que o setor necessita
de ajustes, de profissionalização. Muitas gestões das
empresas foram desastrosas nesse período histórico,
mas não significa que o modelo deva ser destruído. É
preciso que se ajustem as empresas, haja planos de
melhoria e gestões sérias e positivas. Nesse sentido,
também é fundamental a retomada de investimentos
para o setor.

Simplesmente uma legislação não seria sufici
ente para atingirmos a universalização. Para tal, deve
haver organização e aporte de recursos - fala-se em
mais de 40 bilhões de reais para atingirmos os níveis
de salubridade ambiental desejáveis -, recursos es
ses financiáveis, embora difíceis de conseguir. Para
isso, existe hoje o mecanismo do subsídio cruzado,
modelado na década de 70, em que os Municípios
mais rentáveis transferem seu excedente para que
ocorra a universalização nos Municípios menores,
que não possuem escala nos serviços para se autofi
nanciarem.

Nesse sentido, a proposta do substitutivo, enca
minhada pelo Relator da Comissão, não atende aos
interesses do saneamento no Brasil, acaba com o
subsídio cruzado, fragmenta os sistemas integrados
às companhias, multiplicando titulares e criando uma
confusão institucional, que em nada ajuda a solucio
nar os problemas do setor de saneamento no Brasil. A
inviabilidade e a conseqüente destruição das compa
nhias, da forma como se apresentam, levam os Muni
cípios viáveis a operar e provavelmente a vender à ini
ciativa privada as suas concessões, ficando o osso
para o setor público.

Além disso, com o fim do modelo do subsídio
cruzado, para atingirmos a universalização precisa-

ríamos de fortes aportes do orçamento fiscal da
União, o que já é difícil. Quer dizer, onerarmos ainda
mais o Estado em nada contribuirá para alcançarmos
nosso objetivo, que é a plena universalização dos ser
viços.

Nesse sentido, considerando o saneamento
como instrumento fundamental para o desenvolvi
mento social, sugerimos que esse substitutivo não
seja votado da forma como está elaborado. Já espe
ramos muito tempo, podemos esperar um pouco mais
e não ser açodados. Devemos, sim, aprofundar as
discussões, a fim de não haver cisões profundas no
setor de saneamento.

Essa é a posição da associação. Estamos aber
tos à discussão para contribuir com a melhoria do sa
neamento no Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia)

- Passo a palavra ao Sr. Carlos Antônio Finck, Diretor
de Planejamento da COMUSA, representando o Sr.
Sílvio Klein, Diretor-Presidente da Companhia de Sa
neamento de Novo Hamburgo.

O SR. CARLOS ANTÔNIO FINCK - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, é com satisfação que nós, da Com
panhia Municipal de Novo Hamburgo - COMUSA,
nos fizemos representar neste ato para que possa
mos, no momento derradeiro antes da votação do re
querimento, dizer ao Plenário, em especial ao Rela
tor, que entendemos que a evolução desse item acon
teceu no substitutivo.

Entendemos que a titularidade, apesar da evo
lução desse item exaustivamente debatido, deveria
ser ajustada em parte ao art. 2°, cujo item IV define as
etapas do interesse comum, acrescentando ressalva
para os casos de haver convênio ou consórcio entre
os Municípios que tenham etapas em comum. O pra
zo para adequação da lei, segundo o art. 66, original
mente no Projeto de Lei nO 4.147, era de quatro anos
e passou para dois anos no substitutivo. Entendemos
que é um prazo muito curto para as companhias se
adaptarem.

Não se deve discriminar prazos de contratos em
vigor das companhias municipais, como dispõe o art.
63. Segundo esse artigo, ficam excluídos de serem
cumpridos os contratos das companhias municipais
até o seu final e permitido o cumprimento das demais
concessões. Não vemos razão alguma para essa dife
renciação. No caso de Novo Hamburgo, em especial,
o contrato de concessão com a COMUSA é de vinte
anos.

Sr. Presidente, Sr. Relator, entendemos que o
projeto avançou na área de saneamento, mas há al-
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guns pontos a serem discutidos, principalmente no
que concerne à titularidade. Não podemos perder o
rumo da história. Quando se pleiteia que cada vez
mais os serviços fiquem nos Municípios, onde a co
munidade pode cobrar melhor dos seus dirigentes,
estamos retrocedendo e caminhando para, quem
sabe, a privatização.

O Sr. Relator, Deputado Adolfo Marinho, esteve
visitando nossas instalações em Novo Hamburgo.
Com muita satisfação e orgulho, podemos apresentar
nossos serviços, que avançaram muito, apesar de
ainda contarmos com a contribuição da CORSAN, a
companhia estadual. Novo Hamburgo, por meio da
sua companhia municipal, pode prestar serviço ainda
melhor para nossa comunidade. No ano de 2002,
nossa companhia investirá recursos da ordem de 7
milhões de reais apenas em água, coisa que a com
panhia estadual talvez não tivesse condição de fazer
no Município.

Essa é a razão pela qual queremos que os Mu
nicípios brasileiros fiquem responsáveis pelos servi
ços de saneamento - água, esgoto e detritos.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia)
- Agradeço ao Sr. Carlos Antônio Finck.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia)
- Concedo a palavra à Conselheira Maria Leda de
Resende Dantas, Coordenadora da Comissão Inter
setorial de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente 
CISAMA, representando o Sr. Nelson Rodrigues dos
Santos, Coordenador do Conselho Nacional de Saú
de, por cinco minutos.

A SRA. MARIA LEOA DE RESENDE DANTAS
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,
demais cidadãos, estou um pouco perdida porque me
entendi sentada falando uns vinte minutos, uma vez
que se tratava de convite feito ao Conselho Nacional
de Saúde. Então, estou totalmente perdida em pé,
nesta tribuna, por não ter entendido bem a caracterís
tica da tarefa.

Jamais pensei em algum dia falar sobre algum as
sunto em cinco minutos, pelo meu cacoete de professo
ra universitária. Portanto, se o Sr. Presidente puder es
quecer um pouquinho o relógio, vou ficar muno feliz.

Como Coordenadora da Comissão Intersetorial
de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, faço mi
nhas todas as palavras que concluem pelo assegura
mento da soberania nacional sobre tudo o que lhe é
próprio, principalmente nos dias em que estamos vi
vendo, em que o nacionalismo dos grandes é exacer
bado, e querem tirar de nós não só os símbolos e me-

táforas, como a própria natureza, que nos dá a base
de sobrevivência e prazer de viver. Saibam que tudo o
que for dito aqui sobre a não-privatização de qualquer
bem nacional, físico ou simbólico, representa também
a nossa posição.

Pensei que não adiantava trazer uma página
enorme sobre a epidemiologia no Brasil, que está co
migo, e que não precisava ninguém aqui explicar aos
senhores que grande parte do genocídio, do terroris
mo de matar os brasileiros antes dos 5 anos de idade,
advém da falta de saneamento básico.

Temos o terrorismo político e o econômico. O
Brasil é vítima do terrorismo econômico, capitaneado
pelo FMI. E todo o dinheiro destinado a salvar as vi
das do País e a fazer do Brasil um lugar cheiroso, sau
dável e bonito, sai como uma hemorragia - já que es
tamos falando em saúde - e enfraquece o nosso
povo, fazendo dos obesos e dos loucos mais loucos,
mais sanguinários do que sempre foram.

Tinha pensado - e aí já vai metade do tempo
para eu falar - em falar da saúde não do ponto de vis
ta técnico, porque não sou técnica, sou uma Conse
lheira, mas do ponto de vista ético e filosófico que po
deria trazer a este embate, porque tecnicamente es
tamos bem acobertados.

Estou aqui, de cabeça branca, mulher, e gosta
ria de falar para os Srs. Prefeitos, Governadores, De
putados e Senadores, que detêm a responsabilidade
sobre o assunto, são os parteiros, estão com a crian
ça na mão, que depende deles a nossa sobrevivên
cia. Vejam o que quero dizer. Queria, como Conse
lheira, que os senhores fizessem de conta que eu
sou a sociedade brasileira, conselheira dos Srs. De
putados, dos 513. No meu otimismo, imaginei que
10% estariam aqui presentes para me ouvir. Como
não estão, falo para os meus companheiros de luta,
que depois dirão para os seus Deputados o que eu
estava dizendo aqui.

Não acredito que tudo de mal que tem sido noti
ciado a respeito deste Congresso seja culpa de quem
quer que seja. Penso que este Congresso é o meu re
presentante, da sociedade brasileira. E não diria soci
edade organizada, porque os nossos 500 anos não
nos permitiram organizar-nos, fomos sistematica
mente desorganizados. Sou um exemplo típico. Não
pertenço a nenhum partido político, a nenhuma reli
gião, a nenhum clube de futebol, a nenhum grupo de
mães. Enfim, sou uma desorganizada de plantão. E
acredito que represento a sociedade brasileira.

Existe uma questão dialética entre Estado e so
ciedade. O Estado impede que a sociedade se organi
ze, e a sociedade desorganizada cria esse monstro
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de Estado brasileiro em que, se dormimos, acorda- O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia)
mos um grande Porto Rico. Tenho até medo de dizer - Passo a palavra ao Dr. José Antônio Zem, Superin-
algo neste sentido, mas é tendência do neoliberalis- tendente da Secretaria Extraordinária de Assuntos
mo todas as forças confluírem para aqueles sete ou Metropolitanos, aqui representando o Sr. Cássio Tani-
oito. Não queremos isso, e a água é um símbolo. guchi, Prefeito de Curitiba.

Pergunto aos senhores: seria certo o que Freud O SR. JOSÉ ANTÔNIO ZEM - Sr. Presidente,
falou sobre o mal-estar da civilização? Acho que nun- Sr. Relator do Projeto de Lei n° 4.147, Deputado Adol-
ca um não-profeta foi tão profético quanto Freud fo Marinho, demais Parlamentares, senhoras e se-
quando escreveu sobre o mal-estar da civilização. nhores convidados para discutir esse tema tão impor-
Não há um único ser humano articulado neste planeta tante como o saneamento básico, faço pequena com-
que esteja no estado de bem-estar. Estamos vivenci- paração da realidade nacional com as realidades re-
ando a barbárie do forte contra o fraco e de todas as gionais. O Brasil é um país imenso e possui regiões
tendências desagregadoras a que isso pode levar. A com características extremamente marcantes, quer
base do meu pronunciamento é que estamos em uma em âmbito social, quer em âmbito econômico ou físi-
sociedade de grande mal-estar. co. Essa diversidade de características acontece prin-

Um contemporâneo de Freud, o grande Nietzche, cipalmente nas regiões metropolitanas.
disse que o homem é a doença da humanidade. Falo Em nome do Prefeito Cássio Taniguchi, agrade-
isso porque estou representando o Conselho Nacional ço o convite para discutir este tema e aqui representar
de Saúde. Será que o homem é a grande doença do sua opinião diante da seguinte realidade: cada Muni-
universo? Talvez seja, porque ele se desequilibra, adoe- cípio possui características físicas, sociais e econô-
ce, mata, morre, polui e quase, a qualquer momento, é micas próprias. Por isso, a titularidade deve ficar em
capaz de destruir o próprio planeta onde vive. âmbito municipal. É muito importante dizer que, quan

do as soluções demandam a participação ou a neces-
Na época de Freud e de Nietzche, uma mulher, sidade de entrosamento, a solução vem por meio dos

Lou Andreas-Salomé, dizem as más línguas, teve vá-
consórcios municipais.

rios amantes que, nove meses depois, tinham gran-
des idéias. Ela fez um estudo muito profundo sobre a Quando falamos em saneamento, estamos fa-
doença, que eu ia apresentar para os senhores. lando em água, que é uma questão de saúde pública

e possui características próprias, e também estamos
Sras. e Srs. Deputados, como homens e mulhe- falando de drenagem e de resíduos sólidos. Na Re-

res, V.Exas. correm o risco de serem a doença do uni- gião Metropolitana de Curitiba, acabamos de formar
verso. Mas a tomada de consciência política, a tentati- um consórcio metropolitano para a solução do proble-
va de fazer uma autocrítica os levará a escolher entre ma dos resíduos sólidos urbanos. Esse consórcio
a vida e a morte; entre a soberania e a subserviência. visa à concessão entre alguns Municípios ou com

Sem ter feito todas as críticas que eu faria do participação indireta através de contratação de outros
ponto de vista de saúde, peço desculpas por ter exce- Municípios. Tudo isso sempre se respeitando a auto-
dido o tempo e digo, como Marx, que a crítica veio não nomia municipal.
para que nós aceitássemos as correntes que nos Entendo que a titularidade deve permanecer no
amarram, mas que nós as despedaçássemos e pe- âmbito municipal, que é o melhor cenário para solu-
gássemos com as nossas mãos a flor viva, ou seja, a ção e encaminhamento dos problemas.
liberdade e a soberania, das quais a água serve como Muito obrigado. (Palmas.)

símbolo. SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) -
Quando analista e psicanalisado se despedem, Passo a palavra ao Dr. Abelardo de Oliveira Filho, Se-

um e outro são muito mais humanos. Aqui, então, uso cretário-Executivo da Frente Nacional pelo Sanea-
Lou Andreas-Salomé para dizer que todo esse pro- mento Ambiental. S.Sa. dispõe de cinco minutos.
cesso de crítica e de autocrítica, de análise da conjun- O SR. ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO - Sr.
tura mundial, nacional, mundial e individual, está nas Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, entidades do
mãos de cada um dos 513 Deputados que têm voto. setor de saneamento, companheiros trabalhadores
Ao fim desse processo, quero pensar que sairemos, da área de água e esgoto, gostaria de falar não so-
sociedade civil e Deputados, muito mais humanos e mente em nome da Frente Nacional pelo Saneamen-
nos abraçando, porque os senhores votaram e apa- to Ambiental, mas também em nome da Federação
nharam a flor viva. Nacional dos Urbanitários, da qual sou Secretário de

Muito obrigada. (Palmas.) Saneamento e Meio Ambiente.
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Ao longo das últimas décadas, o saneamento
sempre foi entendido como ação de saúde pública,
que contempla não somente as questões de água e
esgoto, mas também resíduos sólidos, drenagem ur
bana e controle de vetores.

O Projeto de Lei n° 4.147 busca instituir diretri
zes nacionais para a Política Nacional de Saneamen
to e só trata de água e esgoto. No nosso entendimen
to, o Sr. Relator, em vez de resgatar o conceito amplo
do saneamento, procura instituir uma política nacio
nal de água e esgoto e, assim por diante, instituir polí
tica nacional de resíduos sólidos.

No nosso entendimento, é inconcebível frag
mentar os componentes do saneamento. Entende
mos ser importante que esta Casa resgate - indepen
dentemente de haver hoje uma proposta de lei de po
lítica nacional de água e esgoto e de o Congresso Na
cional estar analisando uma proposta de política naci
onal de recursos hídricos -, efetivamente, a institui
ção de diretrizes básicas para a Política Nacional de
Saneamento e, aí, sim, que cada setor possa ser efe
tivamente regulamentado em separado. Essa é a pro
posta da Federação Nacional dos Urbanitários e da
Frente Nacional, que congregam vinte entidades do
setor de saneamento.

Entendemos que existe a responsabilidade des
ta Casa em não permitir que o saneamento seja frag
mentado em seus componentes, já que defendemos
que o saneamento tem de ser integrado às outras po
líticas públicas de saúde, de desenvolvimento urbano,
de recursos hídricos e de meio ambiente.

Projeto de Lei n° 4.147 é danoso, perverso, trata
o saneamento como mercadoria e não como política
pública essencial. O substitutivo, apesar de alguns
avanços, considera fundamental a questão de instituir
uma política de água e esgoto, com o que nós, efetiva
mente, não concordamos.

Acreditamos que o setor precisa ter recursos
disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, pelo
BNDES, para resolver os graves problemas. Não con
cordamos, jamais, com a tese da privatização dos
serviços de água e esgoto, da privatização do sanea
mento, porque entendemos que saneamento é muito
mais que uma necessidade básica. Água é direito hu
mano fundamental e não pode ser tratada como mer
cadoria nem servir de sanha e de lucro para aqueles
que consideram o saneamento simplesmente ques
tão econômica.

Concluindo, Sr. Presidente, apresentamos e
resgatamos proposta da Frente Nacional pelo Sanea
mento Ambiental. Trata-se da convocação de confe
rência nacional de saneamento, para que a socieda-

de brasileira possa discutir amplamente uma política
nacional de saneamento e de regulamentação dos
setores em separado. O saneamento deve ser consi
derado ação de saúde pública, com todos seus com
ponentes essenciais, e direito humano fundamental.

Privatizar a água é crime. Água é direito humano
fundamental. (Palmas.)

SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) 
Agradeço ao Sr. Abelardo de Oliveira Filho as pala
vras.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia)
- Concedo a palavra ao Sr. Antônio Carlos de Mendes
Thame, Presidente do Fórum Nacional dos Secretári
os Estaduais de Saneamento, que disporá de cinco
minutos.

O SR. ANTÔNIO CARLOS DE MENDES
THAME - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re
presentantes de instituições e entidades ligadas ao
setor de saneamento, inicialmente, agradeço a opor
tunidade de, em nome do Fórum Nacional dos Secre
tários Estaduais de Saneamento, tecer algumas rápi
das considerações.

O projeto de lei que ora estamos discutindo e
que prevê diretrizes nacionais para o saneamento ou,
no mínimo, para os serviços de água e esgoto tem
claro objetivo: antecipar a universalização do sanea
mento. As lúcidas observações e ponderações feitas
neste plenário a respeito da importância de conside
ramos o saneamento questão de saúde pública dis
pensam maiores comentários a respeito da oportuni
dade, necessidade e premência de anteciparmos a
universalização do saneamento.

Como perseguir a antecipação? Diminuindo a
imprevisibilidade dos agentes, decorrente da falta
de aparato legal que defina a regulação e a titulari
dade nas regiões metropolitanas, porque nas de
mais a situação está absolutamente esclarecida,
não há qualquer dúvida.

Portanto, se queremos aumentar a previsibilida
de e definir o arcabouço legal, são fundamentalmente
necessários dois pontos: a regulação e a titularidade
nas regiões metropolitanas.

O parecer do Relator tem seis capítulos, cumpre
muito bem seu papel no que se refere à regulação e
avança nos demais capítulos. No entanto, no que diz
respeito à titularidade, não atinge seu objetivo por três
motivos que, se permitem, resumirei.

Em primeiro lugar, afasta o Estado do sanea
mento ao deixar somente para ele as atividades one
rosas. Inviabiliza a possibilidade de grande parte dos



o Sr. Rodrigo Maia, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pela Sra. Maria do
Carmo Lara, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Carmo
Lara) - Esclareço que o primeiro sinal, que é automá
tico, significa que falta um minuto para o orador encer
rar seu pronunciamento. Os Deputados já estão acos
tumados com ele.
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seus investimentos ser feita com o superávit de con- Registro a presença das representantes da So-
dução bem racional e bem feita da empresa. ciedade Cearense de Cidadania de Fortaleza, Con-

Por outro lado, se a intenção é atrair investimen- ceição Rodrigues e Socorro Porto.
tos, o substitutivo cumpre muito bem seu papel, mas A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Car-
atrai investimentos para as atividades que agora es- mo Lara) - Concedo a palavra ao Sr. Edmilson Brito
tão isoladas das etapas mais lucrativas. Quando se Rodrigues, Prefeito de Belém, que representa a Fren-
separa em etapas o saneamento, é claro que as mais te Nacional de Prefeitos e seu Coordenador-Geral, Sr.
lucrativas, desoneradas das deficitárias, passam a Tarso Genro.
ser extremamente atrativas para os investidores. É a O SR. EDMILSON BRITO RODRIGUES -
mesma sistemática daqueles que separam ativos po- Deputada Maria do Carmo Lara, expresso minha
dres para poderem privatizar a parte saudável de algo honra por representar a Frente Nacional de Prefeitos
que se quer passar para o setor privado. e seu Coordenador-Geral, Tarso Genro. Agradeço a

Mas não é isso que fará com que se antecipe a V.Exa., Deputada mineira, o empenho no sentido de
universalização, porque essas etapas lucrativas já es- garantir que o setor de saneamento, bem social tão
tão em grande parte com seus investimentos realiza- importante para a vida nacional, permaneça com a
dos. Precisa-se de investimentos nas etapas onero- titularidade municipal, para que possamos, a partir
sas, notadamente no tratamento de esgoto. da afirmação da autonomia municipal, caminhar no

A segunda razão é que, sem dizer nenhuma pa- senti.d~ de universalizar esse direito a todo o povo
lavra, o substitutivo inviabiliza completamente o sub- braSileiro.
sídio cruzado, impedindo que regiões com escala Essa deve ser a meta de todos os que têm com-
subsidiem os pequenos Municípios e que etapas lu- promisso com o desenvolvimento do País e com a feli-
crativas compensem as deficitárias. cidade do povo brasileiro.

Por último, não se resolve a questão da incerteza Quero expressar meu agradecimento aos Depu-
jurídica. O parecer ignora os dispositivos constitucio- tados Rodrigo Maia e Sérgio Novais e ao Relator
nais que dão às Assembléias Legislativas de cada Adolfo Marinho. Apesar de divergir de aspectos im-
Estado a prerrogativa de definir regiões metropolitanas portante~ do.su~stitutivo de S.Exa.,. é inegável qu~
por lei complementar e, nessas regiões, definir critéri- traz conslderavels avanços, que precisam ser apertel-
os e o que são funções públicas de interesse comum. çoados.

Portanto, o resultado da definição dessa forma _ A Frente que represento_conco.rda com as pos~-
dividida em etapas será uma avalanche de ações ju- Ç?~S expressas pela Federaçao Nacional dos Urbanl-
diciais dos Estados, perquirindo a constitucionalidade tanos, pela ASSEMA.E e pela ABES. A m~u ver, as
dos dispositivos legais da lei que estamos discutindo. propostas dessas.entldades devem ser mais detalha-

O F · N' I d S t" d S das do ponto de vista legal, para que possam ser ob-
orum aCiona os ecre aflos e anea- . t d d b t d .t'. . Je o e e a e emocra ICO.

mento apresentou subStitutiVO, uma proposta de que, . _ •..
nas regiões metropolitanas, sejam titulares os Municí- A reahzaçao de con~erencla nacional sob.re o
pios que tiverem capacidade de realizar o ciclo com- san~~me~to como ~~canlsmo. d~ c~ntrole SOCial e
pleto de saneamento. Naquelas em que eles não fo- p~rtlclpaça_o d~mocratlca POSsibilitara a ~epres~nta-
rem capazes, a questão deverá ser definida pelas res- çao e a açao ?Ireta da socledad.e no sentl~o de Influ-
pectivas Assembléias Legislativas. enclar os destinos do ~esenvo.lv~mento nacional, para

o qual o saneamento e estrateglco.
Muito obrigado. (Palmas.) N-' . I I't' dao e posslve pensar numa po I Ica e sanea-

mento que atenda a objetivos de segmentos específi
cos. Os Municípios não podem cuidar apenas da cole
ta, mas também do tratamento dos resíduos sólidos,
que estão sendo jogados nos rios devido à não-uni
versalização dos serviços de saneamento. Portanto, o
sistema de macrodrenagem das cidades deve ser
alvo de política integrada, que inclua a destinação da
queles resíduos.

O tratamento dos resíduos sólidos e a drena
gem, por sua vez, não podem estar separados da ne
cessidade de implantação de infra-estrutura de esgo-



Concluo dizendo que o saneamento básico é
um bem social e não pode ser vendido a qualquer
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tamento sanitário, a fim de se evitar a poluição de rios forme ementa do substitutivo mencionado,
e lençóis freáticos. deve obrigatoriamente contemplar regras e

Essa é uma questão central. A Política Nacional princípios que favorecem o consumidor de
de Saneamento deve ser realizada de forma integra- serviço de saneamento básico.
da. Esse é o objetivo que deve ser perseguido por A proposta não deve ser omissa em
esta Casa de representação do povo. Será oportuna a questões de fundamental importância, que
realização de conferência nacional, na qual possa- devem estar previstas expressa e adequa-
mos reafirmar o princípio da manutenção da titulari- damente, para que tal lei cumpra a sua fun-
dade do Município, universalmente reconhecido des- ção de instituir uma verdadeira Política Na-
de o Império e consolidado na Constituição de 1988. cional de Saneamento, (...) que tenha como

Se pensarmos globalmente sobre o tema, sere- objetivo primeiro - e único - a efetivação da
mos coerentes com os anseios da população brasilei- sadia qualidade de vida dos consumido-
ra e com o direito ao saneamento como bem social. res/cidadãos brasileiros.

Sra. Presidenta, concluo fazendo referência a O Código de Defesa do Consumidor,
documento da Oficina de Informações, que cita me- Lei n° 8.078/90, norma cogente do ordena-
morandos de 8 de março de 1999, de 29 de março de mento jurídico brasileiro, deve ser adotado
2001 e de 12 de setembro de 2001, de autoria do Mi- expressamente e em sua inteireza pela pro-
nistro Pedro Malan. Esses documentos deixam claro posta de substitutivo. (... )
o verdadeiro objetivo da retirada da titularidade do A proposta deve incluir a política naci-
Município e da privatização do saneamento, que hoje onal de defesa e proteção do consumidor
representa, anualmente, mais de 11 bilhões de reais. como uma das políticas a ser integrada à

Saneamento é bem social e, portanto, não pode política nacional de saneamento, uma vez
ser transformado em mercadoria. que não se deve formular uma política de

Muito obrigado. (Palmas.) prestação de serviço essencial, como é o
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Car- caso do serviço de água e esgoto, sem ter

mo Lara) - Concedo a palavra à Ora. Maria Inês Dolci, com? ponto de partida.a proteção dos con-
representando a Sra. Marilena Lazzarini, Coordena- s~ml?~res desses serviços, nos ter~os dos
doraExecutiva do Instituto Brasileiro de Defesa do pnnclplos e das regras estabelecidas na
Consumidor - IDEC. Constituição Federal e no Código de Defesa

A SRA. MARIA INÊS OOLCI- Bom dia a todos. do Consumidor.
Sra. Presidenta, Deputada Maria do Carmo A Constituiçã~ Federal .e o Código de

Lara, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, colegas, falo Defesa do C~>ns~n:lIdor constituem os docu-
em nome do Instituto Brasileiro de Defesa do Consu- mentos legais baslcos para a regulamenta-
midor - IDEC, que coordena o Fórum das Entidades ç~o .das regras. de prestação dos serviç~s
Civis de Defesa do Consumidor, representando mais p~bhcos, como e o caso do.sa~eamento ba,-
de cinqüenta entidades do setor, além de fazer parte SICO, n:> que se ~ef~re - pnnclpalme~te - a
da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental. proteçao dos direitos dos consumidores,

Trago ao conhecimento de todos carta aprovada sendo indisp~nsável o. con~~cimento.e o ex-
pelos participantes do 2° Seminário de Direito do presso resp~lto ao~ dlSpoSltlvO~ pertinentes
Consumidor - Privatizações, Telefonia, Energia e Sa- desses refe~ldos dlplo~as leg~ls,. sob p~na
neamento, realizado em Porto Velho, Rondônia, no de um desvirtuamento In?~nstltuclonal e II~-
dia 19 de outubro' gal da proposta, em preJulzo dos consuml-

. dores e de toda a sociedade brasileira.
A proposta de substitutivo do Deputa- Que seja efetivada uma política de fi-

do Adolfo Marinho, aos Projetos de Lei n° nanciamento com o aporte contínuo e sufici-
2.763/2000 e nO 4.147/2001, apresentada à ente para o setor de saneamento, sob ges-
Comissão Especial da Câmara dos Deputa- tão pública, priorizando as áreas a serem
dos, destinada a dar parecer aos referidos atendidas de acordo com indicadores epide-
Projetos de Lei, que instituirá a Política Na- miológicos apropriados.
cional de Água e Esgoto e as diretrizes naci
onais para a prestação, a regulação e a fis
calização do serviço de água e esgoto, con-
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preço. Não pode ser um produto qualquer. O sanea
mento ambiental é um direito de todos.

Muito obrigada. (Palmas.)

A SR. PRESIDENTA (Deputada Maria do Car
mo Lara) - Agradeço à Ora. Maria Inês Dolci a partici
pação.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Car
mo Lara) - Concedo a palavra ao Sr. Ariovaldo Car
mignani, Presidente da Associação das Empresas de
Saneamento Básico Estaduais - AESBE.

O SR. ARIOVALDO CARMIGNANI - Sra. Pre
sidenta, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, agradeço
o convite que me foi feito para representar, nesta Co
missão Geral, a AESBE - Associação das Empresas
de Saneamento Básico Estaduais, que tem sob sua
responsabilidade a prestação dos serviços de sanea
mento a mais de 3.800 Municípios, nos quais residem
mais de 80% da nossa população urbana.

Dessa forma, é representando esse universo
que, neste fórum, devo de início ressaltar aos nobres
Srs. Deputados que o substitutivo apresentado pelo
Deputado Adolfo Marinho, Relator da Comissão
Especial de Saneamento, traz sérias dificuldades
para a organização dos serviços hoje prestados pelas
empresas estaduais no País.

O aspecto principal se refere à titularidade, que,
quando atribuída exclusivamente aos Municfpios,
acaba por inviabilizar a participação dos Estados no
setor de saneamento básico e na gestão integrada do
saneamento nos Estados brasileiros. Quando se con
fere a titularidade exclusiva nas regiões metropolita
nas aos Municípios, ou fragmentada, como está pro
posta no relatório do nobre Deputado Adolfo Marinho,
na verdade estamos prejudicando a grande maioria
dos Municípios brasileiros, que dependem de uma
gestão integrada propiciada pelo subsídio cruzado,
praticado neste País há quase trinta anos.

Assim, fica impossibilitada a implementação
das políticas públicas estaduais, de caráter regional e
metropolitano, que caracterizam a forma de atuação
das empresas estaduais hoje no País.

A subdivisão do ciclo de saneamento em múlti
plas etapas, com diversos titulares, deixará para os
Estados a produção de água e o tratamento de esgo
to, justamente as etapas que requerem os maiores in
vestimentos e maturação de longo prazo, com baixa
viabilidade econômica.

Particularmente o tratamento de esgotos, hoje
com a maior carência de investimentos no País, é ab
solutamente inviável quando considerado separada
mente dos demais componentes do sistema.

Portanto, quando se fragmenta o sistema metro
politano, transfere-se para o Estado a responsabilida
de de grandes investimentos, com custo de manuten
ção altíssimo e sem uma correspondente tarifa para
que esse sistema possa ser expandido e mantido.

Na forma proposta pelo substitutivo do Rela
tor, os Municípios metropolitanos ficarão com a to
talidade das receitas, e os Estados, com a respon
sabilidade de 70% dos investimentos necessários,
sem qualquer garantia de receita própria, tornando
se dependentes de pagamentos por parte dos Mu
nicípios para fazer frente a esses investimentos e a
manutenção desse sistema de produção de água e
de tratamento de esgoto.

Torna-se difícil a captação de recursos para os
investimentos nos serviços. Além disso, a atomização
propiciada pelo substitutivo deixará a cargo de cada
Município no interior do País a busca aos recursos ne
cessários para os seus sistemas. A maior parte deles,
hoje abrigados em empresas estaduais, vão perder a
condição de captação de recursos, ficando totalmen
te isolados.

Portanto, a aprovação do substitutivo como se
apresenta hoje trará sérias dificuldades para a gestão
integrada em todo o País.

A reunião dos Municípios nas empresas esta
duais propicia ganhos de escala, ganhos de produtivi
dade e formação de tecnologia. Tudo isso será, no mí
nimo, desorganizado profundamente com a implanta
ção desse projeto, se aprovado na forma proposta
pelo substitutivo.

Várias empresas estaduais conseguiram, não
sem grandes esforços, implantar sistemas de gestão
eficientes e algumas obtiveram altos índices de renta
bilidade e eficiência.

A proposta contida nesse projeto certamente di
ficultará a trajetória dessas empresas na busca da
universalização no menor tempo possível. O conflito
que se estabelecerá entre Estados e Municípios, com
objetivos e recursos diferenciados, acabará por afas
tar-nos do objetivo maior que todos queremos: a uni
versalização dos serviços de saneamento básico no
menor tempo possível.

É imperativo, nesse sentido, que se construa um
novo projeto que venha a contemplar uma gestão in
tegrada e que busque desenvolver o setor, a fim de se
alcançar a universalização no menor tempo possível.
(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Car
mo Lara) - Concedo a palavra à Sra. Márcia Vandoni
de Moura, Diretora da Agência Estadual de Regula
mentação dos Serviços Públicos.



SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Novais) 
Muito obrigado, Ora. Márcia Vandoni de Moura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Novais)
- Vamos ouvir agora o engenheiro Dieter Wartchow,
Diretor-Presidente da Companhia Rio-grandense de
Saneamento - CORSAN, tendo sido também Presi
dente da Associação Nacional dos Serviços Munici
pais de Saneamento.

Tem a palavra o Sr. Dieter Wartchow.
O SR. DIETER WARTCHOW - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, gostaria de deixar um impor-
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A SRA. MÁRCIA VANDONI DE MOURA - Sra. mesmo, o modelo adotado pelo Estado de Mato Gros-
Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senho- so certamente não serve para todas as outras regiões
res convidados, nestes últimos quatro anos tenho par- ou todos os outros Estados, principalmente aqueles
ticipado de inúmeras reuniões envolvendo Governo que possuem sistemas integrados em suas regiões
Federal, Governos Estaduais, empresas de consulto- metropolitanas ou aqueles que por escassez hídrica
ria, instituições financeiras e tantas outras, para discu- abastecem vários Municípios utilizandose da mesma
tir as diretrizes nacionais para o setor de saneamento. estrutura de captação. Dessa forma, as diretrizes na·
Nessas discussões, vêse que a imensa dimensão ter- cionais para o setor de saneamento devem ser capa·
ritoriaI deste País é diretamente proporcional às suas zes de atender às diferenças de todas as regiões e
diferenças regionais, mas que nem sempre é direta- ainda acomodar as peculiaridades dos Estados brasi-
mente proporcional às razões de tanto impasse. leiros; diretrizes essas que não podem estar à mercê

Venho de um Estado cujos sistemas de abaste- de interesses outros que não sejam os do próprio se-
cimento de água e esgotamento sanitário, inclusive tor de saneamento.
os da região metropolitana, são isolados. Há pouco Vale ressaltar que esse setor não pode ser visto,
menos de um ano concluiuse o processo de munici- apenas e principalmente, como atividade economica-
palizaçãodo setor de saneamento e, hoje, cada Muni- mente viável, como empreendimento estatizado ca-
cípio gere seu próprio sistema, alguns por administra- paz de suportar o inchaço de uma estrutura corporati-
ção direta, outros por administração indireta, através vista, como um trunfo político de barganha ou, ainda,
de autarquias ou empresas de economia mista, ou como setor que se devolve ao seu responsável e em
ainda por intermédio de operadores privados. Em que se exime de responsabílidade aqueles que o de-
qualquer dessas modalidades, conheço sistemas que volveram.
funcionam bem e outros que funcionam mal, o que Saliento que a prestação dos serviços de sanea-
prova que o bom funcionamento está ligado à serie- mento pode ser de responsabilidade exclusiva de um
dade e à competência do operador público ou priva- titular municipal ou estadual, de responsabilidade
do, e não à modalidade escolhida. conjunta municipal e estadual, da forma como se defi-

A grande preocupação ai recai sobre os siste- nir nas diretrizes nacionais. Entretanto, não podemos
mas concedidos à iniciativa privada, pois, apesar de esquecer que as diretrizes são prementes e as ques-
alguns funcionarem bem, os contratos que lhes outor· tões de saneamento ambiental devem ser entendidas
garam o direito de exploração dos serviços são invari· e tratadas como um dever, uma obrigação de todos os
avelmente falhos, sobretudo no tocante aos planos de entes federados, porque a boa ou a má qualidade da
expansão, metas de qualidade, reajustes e revisões prestação dos serviços cria impacto direto na saúde
de tarifas. Para corrigir essas distorções, a única saí- pública, no bem-estar social, no meio ambiente, na
da é a regulação. Entretanto, dentro do Estado, até qualidade de vida, enfim, na população, no cidadão,
hoje, nenhuma estrutura regulatória foi criada no âm- que não é de responsabilidade exclusiva de um titular.
bito municipal. E responsabilidade da Nação. (Palmas.)

Sobre esse tema, cabe uma reflexão a respeito A Sra. Maria do Carmo Lara, § 2° do
da repartição de competências públicas em regimes art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei-
federados, aspecto pouco discutido no País e cujo ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
princípio mais freqüentemente citado em estudos é o Sérgio Novais, § 2° do art. 18 do Regimento
da subsidiariedade. Por ele, a gradação de responsa- Interno.
bilidades públicas deveria ser construída de baixo
para cima, isto é, do Município para o Poder Central.
Assim, tudo aquilo que pudesse ser exercido na esfe
ra local deveria ser de responsabilidade dos Municípi
os, transferindo-se ao nível de governo imediatamen
te acima, os Estados, o que não tivesse condições de
ser absorvido localmente. Seriam repassadas, então,
somente as atribuições que os Municípios não pudes
sem bem exercer. Isso vale também para os Gover
nos Estaduais em relação ao Governo Federal.

Como dito anteriormente, as diferenças regio
nais deste País são realmente gritantes e, por isso
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tante testemunho neste instante. Analisando as falas
anteriores e os debates que antecederam este mo
mento, estou convicto de que não estamos prontos
para votar tão importante matéria para nossa socie
dade, para nosso País.

É de crucial importância compreendermos que
a lei que aí está posta traz consigo propósitos ilegíve
is e fragmentados, burocratiza o setor de saneamento
e não constrói a viabilidade de tema tão essencial que
dialoga com a vida e com o futuro deste povo ou desta
Nação. Sem dúvida, o discurso é assimétrico com a
prática.

Mais do que isso, devemos compreender o que
está por trás desse amontoado de armadilhas. Gosta
ria de lembrar, adaptando o personagem central de
Tomasi di Lampedusa, em "11 Gattopardo", que não é
preciso que tudo mude para que tudo siga igual. Acre
ditamos que o Brasil precisa construir uma política
nacional para o setor de saneamento que seja direci
onada para todos, que não se subordine aos princípi
os contidos nas cartilhas do FMI e do Banco Mundial.
É justamente o Banco Mundial que está a financiar a
construção de uma política global para a água em
âmbito mundial. É a tal globalização da água, que per
passa e que usurpa o conceito da universalização do
acesso, direito de todos, a esses serviços essenciais.

Cabe, portanto, aos nossos governantes e fun
damentalmente aos Deputados desta Casa abrir os
olhos e perceber que é preciso derradeiramente tratar
a água e os nossos mananciais hídricos com mais
respeito e com mais responsabilidade social. A água
não é uma mercadoria qualquer que possa ser vendi
da a toque de caixa para cobrir infindáveis déficits in
ternos e externos. A palavra-chave dessa questão se
ria gestão, única e exclusivamente, sem esquecer da
vontade política de querer empreender.

A Visão Global 21, que faz parte dessa política
mundial arquitetada pelo Banco Mundial e pelo FMI,
traz consigo princípios latentes, os quais o Governo
Federal não deveria aceitar. Primeiro, a mercantiliza
ção; segundo, a privatização; terceiro, a integração
oligopolista mundial das águas, em torno de concei
tos que tornam a água um bem econômico, um mer
cado potencial em detrimento da vida e do acesso
universal.

A água, sim, está se tornando mais cara. Todos
estão de olho no "ouro azul" do século XXI. Multinaci
onais, Governos e o Banco Mundial já tramam a re
partição de nossas fontes e mananciais. A reboque
desse processo, esta Casa promove seminário para
discutir a ALCA e o NAFTA, que também desejam
apropriar-se desse patrimônio mundial, a água. Por-

tanto, temos que ficar atentos. A Política Nacional de
Saneamento, que estamos discutindo, perpassa por
essas tramas e articulações. A liberalização dos ser
viços de água está incluída nos propósitos da ALCA.

Ressalto também que temos de monitorar al
guns símbolos, como o Estado mínimo e o programa
de desestatização. A privatização, que fazia parte do
Projeto de Lei n° 266, foi inserida na Projeto de Lei n°
4.147, mesmo com a negativa dos interlocutores do
Governo Federal, e está subscrita no acordo do FMI,
como muito bem lembrado pelo Prefeito de Belém,
Edmilson Rodrigues.

Lemos o seguinte no § go, item 11, do Memoran
do da Política Econômica:

Alguns Estados deverão também pro
mover esforços adicionais no que se refere
à privatização de suas empresas, incluindo
os setores de energia e de utilidade pública,
assim como bancos oficiais.

E, adiante, o item XXXIV:

Além disso, propostas de lei definindo
as jurisdições competentes sobre as empre
sas municipais de água e saneamento, pre
parando o caminho para investimentos nes
se setor e para a privatização de algumas
dessas empresas.

Portanto, são claros os propósitos desse projeto
de lei.

É importante dizer que estamos sendo engana
dos quanto à compreensão do significado da palavra
universalização. Como podemos perceber, universali
zação não se resolve com titularidade. Afinal, titulari
dade não se faz apenas com atestado de responsabi
lidade, mas distribuição de renda. Estão tornando se
cundário o debate central do saneamento, ou seja, o
modo como deve ser feito no nosso País. Não pode
mos permitir isso. Devemos resgatar esse compro
misso de salvaguardar os interesses nacionais e en
tender que o subsídio cruzado vem sendo atacado
pelo FMI, que nos obrigou à privatização para pagar
juros da dívida externa.

O Senado Federal, se não me engano, já apro
vou projeto de lei que perpassa por esses meandros.
Portanto, está errada a afirmativa de que esse projeto
de lei, como está sendo configurado, possibilitará sa
neamento para todos. Não vai fazê-lo, porque não
prevê distribuição de renda, justamente num país
onde quem não tem saneamento é aquele não pode
pagar por ele.

A universalização do saneamento depende de
dois pontos importantes: a distribuição de renda e o
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subsídio cruzado, local e regional. Para isso, exige-se da estação de tratamento, Jaraguá cobra preço 70%
responsabilidade compartilhada e respeito à legisla- abaixo do cobrado no Estado, e 97% de nossa popu-
ção existente em vigor. A própria Constituição, se for- lação recebe água.
mos bons leitores, observadores e interpretadores, A solução, como disse, está na titularidade dos
prevê a responsabilidade de entes federativos na pro- Municípios e na formação de consórcios intermunici-
moção do saneamento público. Segundo nossa opi- pais e até regionais de serviços de tratamento de
nião, não precisamos de novas leis, mas de vontade água e esgoto. Esta é a nossa proposta: criar serviços
polftica, bom gerenciamento e o investimento de 2 re- intermunicipais de tratamento de água e esgoto. Des-
ais por habitante ao mês. sa maneira, apóio os que me antecederam, como o

Precisamos compreender, definitivamente, que companheiro de Curitiba, e que afirmaram que o con-
saneamento ambiental é socialmente indispensável, sórcio nas regiões metropolitanas é a solução.
ambientalmente necessário, economicamente rentá- Visnei recentemente - até em busca de soluções
vel e politicamente correto. Assim sendo, essa ativida- para a questão do saneamento, do lixo e do transporte
de essencial deve permanecer pública, uma vez que urbano - regiões onde há consórcio. Em uma, localiza-
é tarefa indelegável do ente federado. Pelo caráter da no norte da França, com área territorial de cerca de
predominantemente local, deve-se resguardar o prin- 700 quilômetros quadrados, pouco maior do que Jara-
cfpio constitucional da autonomia local e titularidade guá do Sul e a cidade vizinha Corupá, 87 Municípios
municipal. O controle social dessa atividade, além de coexistem com consórcios em todas as infra-estrutu-
prevenir a saúde, é compromisso que todos devemos ras existentes. O Brasil tem que partir para essa mo-
ter com a vida. dernidade e trabalhar as questões regionalmente, obe-

Agua, direito fundamental. Saneamento público decendo à autonomia do Município.

para todos! Sr. Presidente, foi mencionada a antecipação da
Muito obrigado. (Palmas.) universalidade do saneamento básico. Sou Prefeito
O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Novais) hoje porque, como paramédico, em 1992, com alguns

- Concedo a palavra ao Sr. Irineu Pasold, Prefeito Mu- amigos, dedicamo-nos a fazer algo pelo saneamento.
nicipal de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Assumi, portanto, a Prefeitura em função desse traba-

O SR.IRINEU PASOLD- Sr. Presidente, Sras. e lho. Em um ano e meio, temos 65% de esgoto tratado.
Srs. Deputados, amigos do saneamento, não vim aqui Em Santa Catarina, poucas cidades possuem esgoto
defender posição ideológica, nem partidos, mas o sa- tratado. A maior cidade do Estado, Joinville, está inici-
neamento e as suas propostas. ando esse tratamento agora. A maior fatura é da

Jaraguá do Sul é o terceiro parque industrial de CASAN, nossa estatal, e não há esgotos tratados. A
Santa Catarina, com 108 mil habitantes; possui servi- solução está nos consórcios entre os Municípios da
ço autônomo de água e esgoto, assumido em 1993, região hidrográfica. Isso é muito importante.
com tratamento e fornecimento de água. Em 1998, Era o que tinha a dizer.
iniciamos a implantação do tratamento de esgoto sa- Muito obrigado. (Palmas.)
nitário. Até o final do ano, estaremos com 65% dos es-

gotos municipais com capacidade de tratamento. _ Agr~d::~ ::~~~~~:;~~se~~~~~i~O;,é~~~e~~~~:~
Vim defender a titularidade, sim, dos Municfpios. sindicalistas e dirigentes de entidades que promovem

A nossa bacia hidrográfica, por exemplo, serve sete o saneamento no Brasil.
Municípios. Todos os Municípios em torno de Jaraguá
receberam concessão do Estado, por meio da Conforme comunicou a Deputada Iara Bernardi,
CASAN. Contudo, falta água tratada. E pior: a solução este evento está sendo transmitido, por meio da TV
está acima da nossa captação. Temos de resolver Câmara, para todo o Brasil.
esse problema, respeitando a hidrografia da região; O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Novais)
não somente a titularidade, mas o traçado dos rios - Concedo a palavra à Ora. Aracilba Alves da Rocha,
que cortam esses Municípios. Presidenta da Companhia de Agua e Esgotos da Pa-

Defendo a criação de consórcios intermunici- raíba - CAGEPA.
pais para corrigir esses problemas. Na nossa região A SRA. ARACILBA ALVES DA ROCHA - Srs.
seis dos sete Municípios são parceiros de um estudo Deputados, caros colegas, tenho a vaga impressão
autorizado pelo Governador, Esperidião Amin. Enten- de que o mundo conspira contra o substitutivo do nos-
demos como viável a criação de consórcios intermu- so prezado Relator, uma vez que, de todos os depoi-
nicipais em todo o País. Hoje, com o funcionamento mentos apresentados, não houve um só a seu favor.
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Quero dizer que o Projeto de Lei n° 4.147, que
há sete meses tem provocado maior envolvimento e
discussão por parte de entidades da área de sanea
mento, teve sua discussão um pouco desvirtuada,
voltada para a questão da titularidade, até, com um
pouco de malícia, para que todos nós, inclusive os
Prefeitos, voltássemos o pensamento para a titulari
dade, com a ilusão de caixa rápido nos seus orça
mentos. Só que a questão central é a regulamentação
proposta nesse substitutivo.

A titularidade está amarrada no art. 30 da Consti
tuição brasileira. Portanto, não precisava estar contida
no projeto de lei, podia ser retirada, deixando-se para
discutir a questão central, a regulamentação do sanea
mento. Os Municípios são os donos dessa titularidade,
concedem-na ou não aos Estados, dependendo de
sua situação econômica e de seus mananciais.

Posso trazer o exemplo da Paraíba, que trabalha
diferentemente de Minas Gerais, Amazonas ou São
Paulo. Por quê? Porque o problema do nosso Estado é
a água. Os Municípios não estão interessados em enri
quecer o seu caixa, nem o Governador do Estado. Não
estamos interessados na privatização. Queremos levar
água à nossa população, que morre de sede há milha
res de anos. Por meio do Plano das Águas, que interli
ga todos os mananciais, os Municípios que não têm
água poderão recebê-Ia dos que a têm.

Dessa forma, hoje, na Paraíba, a discussão não
está voltada aos interesses contidos nesse substituti
vo, que traz surpresas ao fragmentar os serviços de
saneamento. A quem interessa essa fragmentação?
A partir de agora, alguém pode prestar o serviço de
água e de esgoto. Quem é esse alguém? Serão as
grandes construtoras que financiam as campanhas?
Nos corredores, ouvi dizer que só interessam às gran
des construtoras. (Palmas.)

Caros colegas, em nome do Governo do Esta
do da Paraíba, que aqui represento, designada pelo
Sr. Governador e pela bancada paraibana, em ra
zão da insustentabilidade de problema tão grave 
tenho certeza absoluta de que o Sr. Presidente da
República não tem o mínimo conhecimento do caos
que esse substitutivo vai provocar, caso seja apro
vado, assim como a maioria dos Parlamentares que
têm assento nesta Casa -, proponho que o projeto
de lei retorne à sociedade, para que seja discutido
com seriedade por aqueles que entendem do as
sunto. Afinal, da forma como se encontra, é um des
respeito aos principios constitucionais e à inteligên
cia dos Parlamentares que entendem de sanea
mento. Não precisamos vender os serviços a cons
trutores para financiar campanhas.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Novais)
- Concedo a palavra ao Deputado Estadual Nivaldo
Santana, do PCdoS de São Paulo, que também re
presenta os trabalhadores da área de meio ambiente,
água e esgoto daquele Estado

O SR. NIVALDO SANTANA - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, especialistas, trabalhadores
do setor, sou Deputado Estadual em São Paulo, pelo
PCdoS, e vinculado ao setor de saneamento básico.
Também falarei em nome do Sindicato dos Trabalha
dores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São Pau
lo - SINTAEMA, aqui representado por delegação
presidida pela Sra. Elizabeth Tortolano.

Sr. Presidente, nossa compreensão é a de que
devemos sustar a tramitação do Projeto de Lei n°
4.147, na medida em que tanto o projeto quanto o pa
recer do ilustre Relator, na nossa visão, não atendem
às necessidades fundamentais do setor de sanea
mento básico. Todos aqueles que militam pela causa
da gestão pública do saneamento sabem que a pre
missa fundamental é garantir água e esgoto a toda a
população. E quando se fala em universalização, es
tamos nos referindo, principalmente, a como estender
o saneamento básico à população mais carente do
País. Nossa visão é a de que o setor privado não tem
qualquer interesse em investir recursos de longa ma
turação para atingir os propósitos da universalização.

Consideramos ainda que a prática de tarifas so
cialmente justas é também uma necessidade funda
mentai, na medida em que nosso País vive problemá
tica social muito forte, e a tarifa não pode bancar, por
si só, todos os investimentos necessários ao setor.
Portanto, acoplada à luta pela gestão pública do sa
neamento, é essencial também desbloquear o finan
ciamento do setor. Como nosso Governo reza pela
cartilha do Fundo Monetário Internacional, recursos
do Fundo de Garantia e do SNDES, infelizmente, não
são dirigidos para o saneamento básico. Qualquer
empresa só tem acesso a esse recurso caso se com
prometa com a política de privatização.

Por essa razão, acreditamos que universalizar o
saneamento, garantir tarifa justa, investimento públi
co e um serviço fundamental à saúde pública requer
discussão muito mais ampla e muito mais complexa.
Não deve ser considerada apenas a titularidade.
Entendemos que gestão compartilhada dos Estados
e dos Municípios, com a participação organizada da
sociedade, saberá definir com precisão o melhor ca
minho para o setor.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais pre
sentes, em nome da delegação da Liderança do
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PCdoB, nossa proposta nesta Casa é no sentido de
que se deflagre ampla campanha e amplo debate na
sociedade sobre uma nova política nacional de sane
amento. Também compartilhamos da proposta aqui
apresentada no sentido de se convocar uma confe
rência nacional de saneamento para debatermos
uma política nova para esse setor tão importante para
o nosso Estado e para os Municípios.

Consideramos que, apesar da visão de cada um
sobre a privatização, a vida falou mais atto. A privati
zação não serviu para direcionar recursos para a área
social, como se proclamou, nem para diminuir tarifas.
Muito pelo contrário, os setores de infra-estrutura pri
vatizados tiveram suas tarifas elevadas e a qualidade
do serviço decaiu. Por isso, a defesa da gestão públi
ca do saneamento, a universalização, com tarifas so
cialmente justas e financiamento público, implica am
pla mobilização da sociedade.

No nosso entendimento, tanto o projeto quanto
o esforço do Relator em fazer seu substitutivo não
contemplam essas premissas fundamentais que for
mam amplo consenso entre todos que militam no se
tor de saneamento.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Novais) 
Concedo a palavra ao Presidente da Confederação
Nacional de Municípios, Prefeito Paulo Ziulkoski.

O SR. PAULO ZIULKOSKI- Sr. Presidente, De
putado Sérgio Novais, ilustre Relator, Deputado Adol
fo Marinho, demais Deputados presentes a esta reu
nião, Srs. Prefeitos e lideranças municipalistas mais
especificamente ligadas ao setor de saneamento, a
nossa saudação inicial.

Há bastante tempo a Confederação Nacional de
Municípios tem acompanhado esse debate e feito rei
teradas marchas a Brasília em busca da solução dos
problemas que dizem respeito não às Prefeituras ou,
especificamente, ao Prefeito, mas, sim, às comunida
des. Esse é mais um dos debates que se insere na
pauta municipalista.

Depois de três anos, na semana passada, foi
uma dificuldade aprovar neste plenário a instituição
da contribuição para o custeio da iluminação pública.
Diga-se de passagem que se trata de um problema de
segurança. Sendo de segurança, é constitucional
mente de competência dos Estados. Entretanto, se a
Prefeitura não estiver presente, não há sequer ilumi
nação nas ruas. Fomos mal interpretados na discus
são daquele projeto.

Em relação a outros temas, como a CPMF, que
está sendo prorrogada, estamos elaborando emenda
para que 22,5% dos 20 bilhões a serem arrecadados
sejam destinados à saúde e não desviados, como já
ocorreu. Tudo isso está interligado, porque são finan
ciamentos em que se procura solução para vários
problemas, entre os quais o saneamento básico.

Não vou entrar no mérito técnico da questão,
que já foi abordado com propriedade pelos vários co
legas que me antecederam, mas convido os compa
nheiros a raciocinar sobre realidade que a maioria co
nhece. O País busca, hoje, basicamentefinanciamen
to para colocar em execução as políticas públicas de
resgate da dívida social. Nos últimos anos, o Brasil
não tem feito outra coisa senão arrecadar para pagar
a agiotagem internacional - pagamento de juros,
ajuste fiscal, superávit primário -, enquanto a dívida
social está ficando para os Municípios cumprirem
minguadamente.

Se considerarmos a carga tributária deste País nos
úttimos dez anos, verificamos que a União tinha 52%,
hoje está com 63%; os Estados tinham 27%, e agora têm
23,5%; os Municípios tinham 19%, agora têm 13,5%. E
se buscou a política de descentralização. Aliás, é sobre
isso que desejo falar em relação ao projeto.

A partir de 1988, a mídia nacional disse que os
Municípios tinham enchido as burras, aumentado a
arrecadação. Efetivamente, a alíquota do ICMS, que
era de 20%, foi para 25%; e a do FPM, que era de
17%, foi para 22%. Com isso, a nossa arrecadação
cresceu de 13% para 19%. Depois, porém, o Governo
foi subtraindo os nossos recursos com o apoio da ma
ioria desta Casa. E, então, foram privatizados os seto
res de energia e de telecomunicações.

Agora, respondo a alguns representantes dos
Estados que aqui se encontram para ressaltar um
dado. Quando se privatizou os setores de telecomuni
cações e de energia, quem aplicou inicialmente nes
sas áreas foram as Prefeituras. Propostas votadas no
Congresso Nacional, como essa que originalmente
está no Projeto de Lei n° 4.147, foram transferindo
para os Estados, para que eles pudessem privatizá
las. Esse é o objetivo do projeto original.

O que os Estados fizeram com as Prefeituras
quando privatizaram os setores de energia e de tele
comunicações? Os Municípios agregaram patrimônio
às empresas estaduais, que depois foram vendidas.
O dinheiro foi para os Estados, e ficamos chupando o
dedo. Essa é a realidade que ocorre no País.

Se esse projeto fosse aprovado como está, ele
tiraria a titularidade dos Municípios, levando-a para os
Estados, para que eles possam vender as empresas.
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Essa é a realidade nua e crua, mas não da maioria Estava acompanhando a nossa audiência, e a
dos Municípios brasileiros. Hoje são 2.642 Municípios Ora. Aracilba Alves da Rocha, em seu discurso, usou a
com até 5 mil habitantes, representando 48% dos Mu- frase "ouvi nos corredores desta Casa." Informo aos
nicípios, e são 3.755 com até 10 mil habitantes, o que senhores que acho isso muito grave e vou pedir à Se-
dá 68% dos Municípios. Estamos aqui discutindo o cretaria-Geral as transcrições nos Anais e o vídeo da
conjunto Brasil e temos de olhar para esses peque- filmagem. Solicitarei ao Presidente da Casa que seja
nos Municípios. interpelada na Justiça. Se não puder ser feito, o farei

Não sei se a idéia do subsídio cruzado está sen- pessoalmente, porque esta Casa merece o respeito de
do efetivada nos Municípios. A proposta do Relator, todos nós, Parlamentares, que trabalhamos, dia a dia,
que procura fazer com que os Municípios sejam os para o maior fortalecimento do Parlamento brasileiro.
gestores desse fundo, é a melhor saída que estamos SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) -
buscando. Concedo a palavra ao Sr. Raul da Graça Couto Pinho,

Quero manifestar a posição da maioria das Pre- Consultor da Tigre S.A. Tubos e Conexões, que dispo-
feitos brasileiros - não falo por todos, porque ninguém rá de cinco minutos.
tem unanimidade. Falamos pela Confederação. Nobre O SR. RAUL DA GRAÇA COUTO PINHO - Sr.
Relator, Deputado Adolfo Marinho, o seu relatório Presidente, Deputado Adolfo Marinho, senhoras e se-
evoluiu bastante. A questão da titularidade, em nossa nhores, gostaria de, em primeiro lugar, manifestar o
avaliação ainda passível de melhoramento, pelo me- nosso reconhecimento aos avanços ocorridos no
nos se caracteriza como uma luta já empreendida por substitutivo do Relator em relação à proposta original
nós e aceita por V. Exa. Logicamente ainda poderá ser do Governo e a preocupação do grupo que aqui re-
melhorado o relatório a ser votado nesta Casa. A presento com a paralisação do setor.
Confederação encaminhou várias propostas, que es- Quanto ao debate sobre a titularidade dos servi-
tão em poder de V.Exa. ços, para nós é uma questão já definida pela Constitu-

Por isso, queremos retificar o que foi dito aqui. ição e que tão bem o substitutivo do Relator desfocou.
Entendemos que, quanto a saneamento básico - O Prefeito de Jaraguá do Sul, cidade ao norte
esse é um projeto sobre o qual se diz que vai atender do Estado de Santa Catarina, já se manifestou. Em
ao saneamento básico na política nacional -, não Joinville, a Tigre tem a sua sede. E eu, na condição
está consubstanciado o tratamento dos resíduos sóli- de profissional do setor de saneamento, não poderia
dos, bem como a questão das enchentes e outras que deixar de ressaltar o seu profissionalismo e compe-
têm de estar juntas no debate, se é que se vai discutir tência na gestão do serviço público municipal. No fi-
uma política nacional de saneamento. nal do ano que vem, estará com 100% de atendi-

Nesse breve espaço de tempo, nobre Relator, mento de esgoto tratado no Município. Com base
desejo dizer que queremos que a titularidade seja nas propostas do substitutivo do Relator, está articu-
mantida nos Municípios. Aliás, isso vem desde o lando a constituição de um consórcio de Municípios
Império. Deve ser ratificada mais uma vez. Precisa ser para tentar resolver as questões de saneamento bá-
discutida com as comunidades a realidade a ser im- sico daquela região.
plantada no saneamento. Não somos partidários da gestão pública ou pri-

Não se admite que, no país em que se munici- vada. Brigamos pela retomada dos investimentos e
palizou a saúde, o ensino e a agricultura, sem recur- pela reorganização do setor de saneamento. O que
sos suficientes, esse setor, que já está municipaliza- tem de positivo no substitutivo é a regulação e os de-
do, seja de nós subtraído, levando-o não sei para mais itens que abrangem os segmentos e os pontos
quem, não sei para quê. Talvez para que aqui apor- fundamentais para uma reorganização do setor.
tem 15 bilhões para fazer o ajuste da brutal dívida ex- Não vamos jogar pedra ou negar as vantagens
terna que o Brasil não está conseguindo fechar. ou qualidades de um documento como esse, nem que

Muito obrigado. (Palmas.) seja para servir de base para- uma discussão a fim de

O S S · . N . § 20 ,.J It 18 d que o setor de saneamento seja reorganizado; para
r. erglo ovaiS, uO a . o 'b t t d t

Regimento Interno deixa a cadeira da presi- que .se sal a quem ?ma con a o saneam~n o no

d"· .' d I S R d . BraSil; para que se saiba o que tem de ser feito e deenCla, que e ocupa a pe o r. o ngo _ .
Maia § 2° do alt. 18 do Regimento Interno. quem a pop~laçao pode cobrar re~ultados e quahda-

, de nos serviços; para que a gestao de todas essas
SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) - empresas cuidem mais da água, bem cada vez mais

Agradeço a participação ao Dr. Paulo Ziulkoski. precioso; e para que os custos de tratamento não se-
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jam desperdiçados em todo o sistema. São as ques- usar 14 bilhões de reais em moedas podres para via-
tões maiores do saneamento que gostaríamos de de- bilizar a privatização de bancos estaduais. Trata-se de
bater, tentando contribuir com propostas firmes. moedas compradas com deságio de 60% ou de 70%,

Deixemos a titularidade de lado. Vamos discutir mas que, no entanto, para privatizar bancos estadua-
a regulação, que é muito mais importante para a reor- is estatais, serão aceitas pelo valor de face, justamen-
ganização do setor. te como aconteceu nas privatizações anteriores. E di-

Muito obrigado. ferentemente não aconteceria com o saneamento.
SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) - A nosso juízo, nem o Projeto de Lei nO 4.147

Concedo a palavra ao Sr. Edson Silva, Secretário de nem o substitutivo do Relator enfrentam o tema cruci-
Obras Públicas e Saneamento do Estado do Rio ai e central do saneamento, o financiamento público,
Grande do Sul. que deve ser obrigação do Estado, porque é este

O SR. EDSON SILVA - Sr. Presidente Sras. e quem tem obrigação de garantir a qualidade de vida
Srs. Deputados, senhores líderes sindicais, Presiden- do cidadão e, portanto, assegurar a univer~alização e
tes de empresas estaduais de saneamento esta o acesso de todos ao saneamento. E ha recursos
Casa, por intermédio da Comissão Especial qu~ exa- para isso! Há re~ursos no ~NDES, há recursos do
mina o Projeto de Lei nO 4.147, deve tomar nas próxi- Fundo de Garan~I~, e po~e.r.lamos pensar, por exem-
mas horas decisão muito importante para o País, no- p~o: ~m que ~ Umao POSsibilitasse que E.s~ados e ~u-
tadamente para cada um dos brasileiros, a respeito nlclploS d~:tlnassem parte do valor da diVida. que t~m
do referido projeto. com a Unlao para, em vez de ser pa.g~,.ser Investida

Sr. Presidente, a meu juízo não há entendimen- em saneamento nos Estad~s e M~n1clplos.
to suficiente para votar esse projeto de lei, ainda que Dessa forma, alternatlv.as. ha, mas temos. que
na Comissão Especial. É verdade que tramita nesta c0n:'eça! a pen~r nelas obJetlva~ente .a partir da
Casa há algum tempo, que houve vários debates, obngaçao da ~n1ao, sobretudo, em investir no sanea-
mas não há entendimento suficiente para que a Co- mento e, co~ ISSO, pelo_menos marcharmos para as-
missão o aprecie definitivamente, muito menos seu segurar a u~lversahzaçao, o acesso de todos a esse
substrtutivo. É necessária uma norma regulatória para bem essencial.
disciplinar o saneamento no País, e é bom que seja Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
votada pelo Congresso Nacional e não imposta de O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia)
maneira autoritária por uma agência reguladora. - Concedo a palavra ao Sr. José Carlos Vieira, Dire-

Concordo que é possível admitir investimento tor-Presidente da Companhia Catarinense de Águas
privado no saneamento, mas não é admissível cons- e Saneamento - CASAN.
tranger Estados e Municípios a privatizar o sanea- SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente,
mento. São coisas distintas. Uma é admitir investi- Srs. Deputados, prezados senhores, a água é um ele-
mentos privados no saneamento, outra absolutamen- mento essencial à vida, mas a água potável- aquela
te diferente é criar normas, chamadas diretrizes, que que utilizamos para nossas necessidades básicas -
constranjam e levem Estados e Municípios a virtual- não estará disponível infinitamente. É um recurso na-
mente privatizar o saneamento, o que é inaceitável. tural que tem limites.

Antes de ter a água e o saneamento como valor O acesso a este bem essencial, bem como a
econômico, é preciso entender e não perder de vista garantia de sua qualidade - o saneamento básico e o
que água e saneamento ambiental, de modo geral, controle da poluição -, são competências fundamen-
são bens aos quais o Estado deve garantir o acesso tais do Poder Público. O que se percebe é uma grande
de todos. Não há como universalizar o acesso à água distância entre as prioridades e a agenda políticoinsti-
se esta for tratada como mercadoria sujeita à lógica tucional: o saneamento básico e ambiental, mesmo
de mercado, portanto, se for privatizada, como pre- sendo uma das principais políticas de saúde pública,
tende o Governo Federal. não recebeu a necessária atenção nem empenho

Conhecemos bem as conseqüências da privati- para sua efetivação.
zação, nos últimos dez anos, nos vários segmentos O País tem 170 milhões de habitantes. Desses,
que antes eram tratados pelo Estado. Como se não apenas 120 milhões têm acesso a serviços de abas-
bastassem outras conseqüências, notadamente a tecimento de água. Desses 120 milhões, 100 mi-
elevação da tarifa, a imprensa, ontem, mostrou-nos o Ihões não têm esgoto coletado e tratado. Agravase a
que pode vir a acontecer com o saneamento. O Banco concentração populacional nos centros urbanos e
Central e o Governo já admitiram a possibilidade de nas periferias das cidades. O Censo 2000 mostrou
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que a população residente nas áreas urbanas cres
ceu de 75,6%, em 1991, para 81 ,2%. Eleva-se a taxa
de urbanização do País, em contrapartida ao declí
nio do crescimento demográfico no mesmo período.
Para os que não têm acesso aos serviços de sanea
mento básico, verificase a piora dos indicadores so
ciais - maior fator de mortalidade infantil e de doen
ças. E, para os governos, observa-se um aumento
nos gastos com saúde.

O Brasil precisa de R$45 bilhões para investi
mentos, nos próximos 10 anos, para chegar a índices
de cobertura em água e esgoto compatíveis com a
sua posição de décima economia mundial. No entan
to, é sabido que essa é uma tarefa que nem o Estado
nem a iniciativa privada, isoladamente, poderão exe
cutar. É preciso um esforço conjunto, uma opção ma
dura por parcerias.

É necessária e urgente uma regulamentação
para o setor, um marco regulatório que permita que
esse esforço conjunto atinja seu objetivo.

Neste sentido, o Projeto de Lei n° 4.147, inspira
do na proposta do Fórum dos Secretários Estaduais
de Saneamento, trazia uma perspectiva de resolução
ao setor. Nada de modelos espetaculares. Aprovei
tando-se a integração dos serviços de abastecimento
de água, coleta e tratamento de esgotos, em seus ci
cios completos, permite-se a utilização dos subsídios
cruzados -leia-se, áreas de maior rentabilidade sub
sidiando as de menor rentabilidade.

O Executivo encaminhou ao Congresso o Proje
to de Lei n° 4.147, o qual foi totalmente destruído pelo
substitutivo apresentado no dia 30 de agosto. O De
putado Relator da Comissão Especial de Saneamen
to, em sua proposta, prevê o fim do mecanismo dos
subsídios cruzados, pois promove a fragmentação
dos serviços nas áreas de interesse comum, ficando
o Estado com a responsabilidade das etapas de pro
dução e tratamento de água e de esgotos e os Municí
pios com a distribuição de água e a coleta de esgotos.
A lógica do modelo de subsídios deixa de existir. Os
Municípios onde era gerado superávit retomam o ser
viço. Deixa de ser possível atender aos Municípios in
viáveis. Os ganhos decorrentes da economia de es
cala desaparecem. A iniciativa privada se ocupará
dos 600 Municípios viáveis do País; os demais 5.000
Municípios permanecerão à espera de recursos orça
mentários, ficando cada vez mais distante a sonhada
universalização desses serviços.

Para os Prefeitos que nunca se preocuparam
com a questão de titularidade das concessões, abriu
se uma possibilidade de "fazer dinheiro", nestes tem
pos de restrições orçamentárias.

Para os Estados, sobram as dívidas, que deve
rão ser suportadas pelos Tesouros Estaduais.

E, para as companhias estaduais, reduzse sua
capacidade de investir e de girar suas dívidas, geran
do um passivo ambiental e de saúde pública maior do
que aquele que se pretendeu solucionar com este
substitutivo equivocado.

Para Santa Catarina, se aprovado tal substituti
vo, acarretará o desmonte da companhia estadual de
saneamento. Operando em 219 Municípios do Esta
do, o modelo de subsídio cruzado permite que as re
ceitas geradas nos sistemas maiores garantam o ser
viço nos menores Municípios, visto que 48 represen
tam mais de 80% das receitas totais do sistema.

Por estas razões, somos de parecer de que a ti
tularidade da concessão seja de responsabilidade do
Estado, por entendermos ser ele o ente público com
capacidade para captar e aplicar os recursos finance
iros em todos os Municípios, atingindo a universaliza
ção dos serviços de saneamento básico e a conse
qüente melhoria da qualidade de vida de todas as ca
madas sociais.

SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) 
Concedo a palavra ao Líder do Partido dos Trabalha
dores, Deputado Walter Pinheiro.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores convi
dados para esta sessão, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Se
cretários, quero saudar os presentes na figura do nos
so companheiro Edmilson Brito Rodrigues, Prefeito
da cidade de Belém.

Creio ser importante debatermos esta matéria,
principalmente à luz do prestígio que o setor tem em
relação à vida. Esta Casa debateu e aprovou um con
junto de projetos que permitiu a flexibilização do mono
pólio do petróleo e as profundas modificações ocorri
das no setor energético e no de telecomunicações.
Portanto, foram criadas aqui todas as condições para a
entrega de patrimônio público e de áreas de serviços.

Poderíamos dizer que todas essas áreas essen
ciais privatizadas, vitais para o funcionamento da es
trutura econômica e da vida do cidadão, nem chegam
perto da incidência que o setor de água e saneamen
to tem sobre a vida do povo brasileiro.

Neste momento em que se discute a paz, em
que se dá o grande embate entre as nações de maior
poderio econômico e poderio bélico, no momento em
que se valorizam muito mais as ações de mercado
que as ações da vida, é impossível debater o assunto
sem levar em consideração o papel estratégico, cen
trai, essencial e vital que a água desempenha para a
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nossa Nação, para o povo brasileiro e para o cidadão respeito à Agência Nacional de Águas. Há no inciso
de modo geral. 11 do art. 11 um dispositivo que transfere para a

Poderíamos tecer críticas ao processo ora em Agência Nacional de Águas tarefas inerentes aos co-
curso ou ao próprio relatório, mas é importante com- mitês de bacias e àqueles organismos que estão di-
preender que os reflexos do modelo de privatização retamente ligados aos recursos hídricos. ,Transferir
adotado no Brasil começam a ser identificados e per- essa decisão para a Agência Nacional de Aguas sig-
cebidos pela população agora. Poderíamos debater nifica romper a lógica do processo de participação
as inconsistências do ponto de vista da universaliza- da sociedade no investimento, no financiamento e na
ção, do acesso aos serviços ou da completa graciosi- gestão dos recursos hídricos, a não ser que alguns
dade em relação à majoração de tarifas, num modelo queiram manter a lógica do velho esquema, adotado
também excludente, na medida em que uns vão po- principalmente no Nordeste brasileiro, que é a per-
der acessá-lo e outros não. Mas é fundamental deba- manente existência do carro-pipa e a continuidade
ter o papel que esse setor desempenhará do ponto de do cabresto no ser humano.
vista do acesso, da possibilidade de vida, do consu- Por último, cito o art. 16, que determina as eta-
mo de água pelo ser humano e pelos animais, assim pas do interesse comum dos Municípios e dos Esta-
como o controle dos mananciais hídricos do País. dos. Esse dispositivo sem dúvida alguma será usur-
Portanto, são vários elementos, que provocariam pado, e não teremos o uso da ação compartilhada,
uma discussão muito maior. mas, na prática, haverá a conformação de um cami-

Compreendemos o esforço feito nesta Casa e a nho que selará de uma vez por todas o destino de
participação decisiva da sociedade, mas é preciso uma área que não pode ser tratada como mero instru-
que tenhamos, neste exato momento, mais do que mento da economia.
cautela. Devemos ter a compreensão de que este não Mesmo sem luz, é possível optarmos por meca-
é um tema que pode ser votado ao sabor do vento nismos alternativos, como a vela - e aí está a crise do
nem tampouco a toque de caixa, como outros temas "apagão" para confirmar isso. Sem telefone, talvez
nesta Casa foram votados. seja possível utilizarmos ainda os Correios, cuja pri-

Podemos listar aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. vatização já está em discussão nesta Casa. Ou talvez
Deputados, vários artigos que apontam claramente o voltássemos à era da fumaça ou do tambor para nos
caminho da privatização desse setor. O art. 2°, no comunicarmos. Mas sem água não há instrumentos
nosso modo de ver, desmonta o atual sistema e deli- nem caminhos alternativos possíveis.
mita o caminho em direção ao processo de privatiza- Não estamos lidando com mercadorias. Este
ção. Entretanto, isso mexe na titularidade. Quem vai debate é sobre a vida, e não sobre negócios.
determinar isso? Muito obrigado. (Palmas.)

Em experiências vivenciadas pelo povo baiano, O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) -
de maneira absurda, autoritária, tentou-se privatizar a Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Novais, como
Empresa Baiana de Água e Saneamento, mas esbar- autor do projeto. S.Exa. dispõe de cinco minutos.
raram exatamente nesse dispositivo da titularidade, O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presi-
que agora se tenta mudar e alterar. O maior instru- dente, Sras. e Srs. Deputados, Prefeitos, Vereadores,
mento contra aquela tramóia foi a mobilização da so- Secretários Municipais, Secretários Estaduais, sindi-
ciedade baiana, que disse claramente que não aceita- calistas, dirigentes das companhias estaduais, em pri-
va, como se tem manifestado permanentemente em meiro lugar, é importante contextualizar nosso assun-
cada Município daquele Estado contra o modelo im- to. O Projeto de Lei n° 199, votado em 1994, definia a
posto. O próprio Supremo Tribunal Federal, à época, Política Nacional de Saneamento. Vejam que não é fá-
por intermédio do Ministro limar Galvão, disse clara- di conseguir consenso nesta Casa em matéria da en-
mente que não poderia o Estado promover o proces- vergadura de uma política nacional de saneamento,
50 de privatização. que tramitou na Câmara e no Senado e foi aprovada

É óbvio que naquele Estado há uma particulari- em 1994. O projeto, contudo, foi vetado nos primeiros
dade, mencionada pelo companheiro Edson, do Rio dias do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Grande do Sul: já receberam por conta; portanto, ago- Alguns Prefeitos que estiveram na tribuna fize-
ra têm que entregar a todo custo a Empresa Baiana ram uma análise muito limitada do projeto e do substi-
de Água e Saneamento. tutivo. Temos de contextualizá-Io para que entenda-

Outro assunto importante que tem a ver com a mos o porquê dessas diferenças que existem e por
sociedade e com o debate realizado nesta Casa diz que há essa luta política. No fundo, há uma luta políti-
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ca entre quem tem interesses em uma política nacio
nal de saneamento que contemple o Brasil e seus fi
lhos e outros com interesses que estão a pairar nesta
Casa e em todo o Brasil.

Em 1994, houve esse consenso e, nos cinco pri
meiros dias de 1995, Fernando Henrique vetou o Pro
jeto de Lei n° 199, apontando para um vácuo, para a
total inexistência da Política Nacional de Saneamen
to. Tínhamos as diretrizes de 1988, as da nova Consti
tuição do Brasil, que apontava para a descentraliza
ção, para que as políticas públicas tivessem maior
controle social. Esse já era o caminho com que esse
projeto trabalhava.

Portanto, desde 1995 esse projeto está aqui,
e não foi votado. Há um veto, para ser derrubado
ou mantido, mas ele está tramitando ainda pelas
gavetas.

Nesse ínterim, aconteceram diversos episódios,
e um dos mais graves da história deste País foi o con
tingenciamento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. Esse era um recurso nosso, meu e de todos
os que tiveram ou têm a carteira assinada; não é im
posto e, portanto, não é do Estado. Pois foram e estão
sendo usados recursos do Fundo de Garantia para a
rolagem da dívida pública, a partir da lógica deste
ajuste fiscal perverso, que mata crianças. Quantos
ajustes fiscais já mataram crianças que não tiveram
acesso à água e ao esgotamento sanitário? O Fundo
de Garantia foi utilizado para rolagem da dívida públi
ca, com a retirada do dinheiro do saneamento.

Nesse intervalo, aconteceu grave problema com
o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT. Existem 26
bilhões de reais, uma mina que o Brasil tem para in
vestir em seu desenvolvimento social e que está sen
do pessimamente usada para concentrar renda e
para fusão de grandes grupos econômicos. Agora, o
setor de saneamento está impedido de ter acesso a
esses recursos. O Governo comete um crime contra o
povo brasileiro.

Recentemente, a Deputada Maria do Carmo
Lara e eu questionamos o nosso papel. Convocamos
uma conferência nacional de saneamento em 1999
para buscar o projeto que a sociedade brasileira que
ria. Apresentamos o projeto, que está apensado, e fi
cou um ano parado.

O Governo Federal montou um projeto, com sua
burocracia atrelada aos interesses internacionais do
FMI. Voltou a imposição de privatizar o setor de sane
amento. O projeto é totalmente contrário aos interes
ses nacionais.

O tempo é escasso. Essa é a lógica. Parece-me
que não temos condições de votar o projeto amanhã.

Queremos votá-lo, sim. Aqueles que buscam solução
para o saneamento deste País querem votá-lo.

Muitos Prefeitos e Governadores bem-intencio
nados não estão de acordo com o projeto neoliberal.
O Governador do Estado do Ceará, Tasso Ribeiro Je
reissati, que ontem fez discurso antineoliberal, assi
nou, em passado recente, juntamente com os Gover
nadores de Pernambuco e da Bahia, o ajuste fiscal,
prometendo a privatização.

Temos de encontrar solução para o impasse.
Compete aos engenheiros do setor e a todos os en
genheiros políticos resolver a questão. É preciso en
contrar o rumo da universalização e não o rumo da
Argentina. É doloroso o fato de as pessoas não terem
dinheiro para receber serviço de água, tendo de en
contrar qualquer solução.

Posso encontrar solução para o problema da tele
fonia, com o telefone prépago, assim como posso en
contrar solução para o problema da energia, com a vela
ou o lampião. Agora, solução qualquer para setor es
sencial, que é fonte de vida, principalmente neste mo
mento de adensamento e de urbanização nunca visto
na história deste País, é um crime, um absurdo que se
comete contra o Brasil e o setor de saneamento.

Portanto, queremos e devemos construir! O Bra
sil espera por isso. A lógica que deve permear a cons
trução não deve ser contrária aos interesses do País.
O discurso do império começou a mudar. Agora, o
Estado tem de ser intervencionista. É questão de tem
po os Estados do império reverem suas posições.
Não podemos deixar que, no apagar das luzes do ne
oliberalismo, levem o saneamento de roldão, como
estão querendo fazer no Brasil.

O País é capaz de dar água para todo mundo,
porque somos o mais rico em quantidade de água.
Somos capazes de resolver esses problemas de ime
diato. Os problemas de Belém, Manaus e do Nordeste
são fáceis de serem resolvidos. Existem recursos.
Precisamos de 40 bilhões de reais, o que também é
fácil de resolver. Basta tirarmos 2 bilhões de reais do
Fundo de Garantia, 1 bilhão de reais do FAT, 1 bilhão
de reais do Orçamento Geral da União e, em dez
anos, teremos esses 40 bilhões de reais.

O saneamento não precisa de dinheiro de nin
guém. Engenharia e recursos nacionais, mão-de-obra,
emprego, qualidade de vida. O que querem fazer a não
ser afrontar a inteligência da engenharia nacional?
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia)
- Concedo a palavra à Deputada Maria do Carmo
Lara, como autora, por cinco minutos.
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A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA xar claro que a Constituição de 1988 municipalizou a
- Sr. Presidente, Deputado Rodrigo Maia, Sr. Relator, saúde e a educação. Hoje, mesmo sem ser municipali-
Deputado Adolfo Marinho, Sras. e Srs. Deputados, zada, a segurança pública é financiada por recursos
Prefeitos, Deputados Estaduais, Vereadores e repre- municipais. Querem retirar dos Municípios a única fonte
sentantes de entidades, após certo tempo, nota-se de investimentos para a melhoria da qualidade de vida.
como é conflituoso, difícil e polêmico o que estamos É preciso avançar em várias questões. Primeiro,
discutindo, não só do ponto de vista de situação ou é necessário que o Governo convoque uma conferên-
oposição, de a favor ou contra, mas do ponto de vista cia nacional de saneamento para debater o problema.
da vida da pessoa humana. Além disso, é preciso garantir que a gestão comparti-

Esta Comissão Geral demonstra que o tema Ihada, mesmo nas regiões metropolitanas, tenha titu-
que estamos debatendo - saneamento básico - não laridade municipal, que é perfeitamente viável. Digo-o
é simplesmente a favor de alguém ou contra alguém, por experiência própria, como ex-Prefeita de uma ci-
diz respeito a todos. dade onde o saneamento era concedido à companhia

Precisamos deixar claro que o tema não está estadual e só se pôde cobrar politicamente a atuação
separado da realidade e faz parte da proposta política dessa companhia, mediante trabalho conjunto, por-
do País. Não podemos considerar a questão do sane- que a titularidade do serviço era do Município. Caso
amento apenas como regulamentação. É fundamen- contrário, isso não seria possível, porque não havia
tal haver regulamentação para o setor. Todos que se investimentos.
pronunciaram, desde o começo da Comissão Especi- Outra questão importante diz respeito não ape-
ai, sabem da importância da regulamentação do se- nas ao fundo nacional, mas também aos fundos esta-
tor, mas não podemos deixar que isso seja feito à duais, que poderão resolver a situação dos Municípios
mercê de uma política que não leva em conta a vida, a que não têm condições de investir em saneamento.
saúde e o investimento na área social.

Há muitas dificuldades a serem enfrentadas.Trabalhar saneamento básico não é apenas tra-
balhar água e esgoto, mas principalmente qualidade Mesmo com todos os avanços verificados no substitu-
de vida. Vários Relatores citaram a caminhada, desde tivo, não podemos simplesmente fechar os olhos,
o primeiro projeto debatido com a sociedade, que foi nesta Casa, para o que se pretende fazer com o sane

amento no País.discutido e aprovado por unanimidade nesta Casa e
no Senado Federal. Ao privatizá-lo, o Governo pretende obter mais

De lá para cá, tem-se dificu~ado o trabalho de sa- lucro. No entanto, esse dinheiro não será usado para
neamento no setor público. Depois de conferência e de- investir na área social nem para viabilizar o cresci-
bates, a apresentação do Projeto de Lei n° 2.763, de mi- mento econômico, mas para pagar juros da dívida.
nha autoria e do Deputado Sérgio Novais, o Governo Não podemos permitir o sacrifício de vidas.
apresenta o Projeto de Lei nO 4.147, com o único propó- Afirmou o representante do empresariado que
sito de mostrar sua proposta política para o saneamen- não importa se o saneamento será público ou privado.
to, como ocorreu nas áreas de telefonia e iluminação Defendemos que ele seja público, para que garanta a
pública e em vários outros setores: vender e pegar o di- qualidade de vida da população brasileira. (Palmas.)
nheiro de setores do Brasil para pagar dívida. Para isso, é preciso que receba investimentos, a fim

Temos de ressaltar o trabalho da Comissão de gerar empregos. Isso acontece quando o Municí-
Especial, nesse período, e o do Relator, que percor- pio faz gestão séria.
reu o Brasil, ouviu várias entidades e debateu a ques- Portanto, defendemos o saneamento público de
tão, assim como o trabalho da sociedade civil e das qualidade, com a participação de todos os setores da
organizações que trouxeram a esta Casa a preocupa- sociedade, no sentido de resguardar os interesses do
ção de não se votar projeto simplesmente porque ha- povo brasileiro e a soberania do País.
via urgência constitucional. Foi retirada a urgência
constitucional, e continuamos o debate. Apresen- Muito obrigada. (Palmas.)
tou-se substitutivo que considero avanço e que deixa O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia)
claro o anseio de todos os que foram e são Prefeitos - Concedo a palavra ao Relator, Deputado Adolfo Ma-
deste País: a manutenção da titularidade no Municí- rinho.
pio, uma garantia constitucional. O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO - Sr.

Ressa~o a afirmação do Presidente da Confede- Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, senhores
ração Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski, ao dei- convidados que nos prestigiam com sua presença, o
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projeto sobre saneamento que tramita nesta Casa
cumpre um rito de passagem.

O Brasil vem experimentando mudanças nos
serviços de infra-estrutura. O saneamento, que tem
grande importância para a saúde pública no ordena
mento das cidades, no meio ambiente, no crescimen
to econômico e na geração de empregos, pode definir
o melhor rumo para o País.

Com a responsabilidade de Relator da matéria,
tive o ensejo de visitar dezesseis Estados brasileiros
e participar de inúmeras reuniões, debates e audiên
cias na Comissão. Todo esse processo, que envolveu
os mais diversos segmentos da sociedade, culmina
na realização deste evento.

O projeto tem conflitos legítimos, mas, em sete ca
pítulos, traz novidade importantíssima: a universaliza
ção não é mais considerada como o atendimento ape
nas dos habitantes da área urbana, mas como o forne
cimento de água potável e serviço adequado de esgoto
para todos os brasileiros, inclusive os da área rural.

Além dísso, defende o combate severo à polui
ção das águas. Nossos serviços de saneamento ain
da têm grave falha: em todas as cidades, ainda são os
maiores poluidores, por carência de sistemas de es
gotamento sanitário.

Ao sugerir uma nova política de saneamento,
definindo os protagonistas, a coordenação e os cole
giados - que contarão com representantes da União,
dos Estados, dos Municípios e de segmentos da soci
edade -, ele introduz o controle social exercido por
meio de agências reguladoras, que serão as guardiãs
dos interesses dos usuários.

Estabelece também proposta sistematizada de
investimentos, fixando em 40% a aplicação mínima
de recursos do Fundo de Garantia em saneamento.

Contudo, o projeto tem conflitos, o que é natural.
Tivemos, nesta manhã, uma oportunidade belíssima de
exercício da democracia, em que todos puderam ex
pressar sua opinião. Alguns pensam que, nas regiões
metropolitanas, a titularidade é do Estado, que com o
excedente poderá atender aos Municípios mais pobres.
É preciso, no entanto, que os projetos de lei estaduais
possam contemplar esse pensamento. Não acredito
que isso aconteça, porque não é o que reza a Constitui
ção, a lei maior do País. Há quem aponte para uma frag
mentação do sistema, que colide com a realidade.

Nesses mesmos Estados, parte do serviço é
prestado pelo Estado, parte pelo Município, sem ne
nhuma inovação. Mas o necessário, evidentemente, é
que possamos ter como referência para essa lei a
Constituição Federal. Chamo-lhes a atenção para o
fato de que nem no período do governo militar, que

também fez uma Constituição, a titularidade do Muni
cípio foi retirada, já que foram criadas companhias es
taduais concessionárias.

Fala-se de subsídio cruzado, mas não há em ne
nhum artigo do substitutivo nada referente a esse
ponto, que deve continuar dentro dos limites da lei.
Quem analisa uma planilha de tarifas sabe que aque
les que consomem menos água, normalmente os
mais pobres, muitas vezes não pagam o custo da
água, e assim deve ser. Trata-se de um subsídio cru
zado efetivo no benefício social.

Em relação ao excedente de um Município,
que é a remuneração da prestadora, não há ne
nhum inconveniente em que ele seja aplicado num
Município que tenha receita naturalmente menor.
No entanto, é preciso que isso seja feito de comum
acordo com a Câmara e o Executivo municipais.
Tudo deve ser feito de acordo com um contrato, de
modo transparente, com planilhas de custo de
acesso público. Enfim, essa é uma questão que
pode e deve ser aprofundada.

Fala-se que o serviço não deve ser privatizado.
Projeto de lei nesse sentido diz que, se houver con
cessão, ela não será onerosa. Porém, se houver inte
resse em impedir de qualquer forma o controle priva
do do serviço, é preciso que fique muito claro para a
sociedade brasileira que essa matéria não é de lei or
dinária, mas de âmbito constitucional.

O projeto de lei e o substitutivo não tratam dessa
questão, que deve ser abordada na Constituição. Só
pode existir participação privada se houver aprovação
das Câmaras Municipais e das Assembléias, se hou
ver, naturalmente, o assentimento dos gestores muni
cipais e estaduais.

É preciso, no entanto, que estejamos muito
conscientes de nossa responsabilidade. Enquanto
estamos aqui nesta manhã, já morreram pessoas, so
bretudo crianças, no Brasil por falta do serviço de sa
neamento. As doenças evitáveis com saneamento
provocam número inaceitável de óbitos no Brasil. É
preciso que verdadeiramente possamos demonstrar,
no exercício de nossa atividade, preocupação com os
recursos hídricos brasileiros. É necessário, finalmen
te, que construamos um instrumento legal contempo
râneo, justo, eficaz, capaz de dar ao Brasil uma legis
lação que o País merece e está a exigir.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo

Maia) - Concedo a palavra ao Deputado Orlando
Desconsi.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Prefeitos,
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Srs. Vereadores, lideranças, convidados, cidadãs e ci- Governo se compromete a acelerar o processo de pri-
dadãos brasileiros, chamo a atenção para o fato de vatizações no Brasil. É isso que está por trás.
que 97,5% da água existente no mundo é salgada e A regulamentação via titularidade dos Estados é
2,5%, doce, dos quais 2% estão nas geleiras e menos para facilitar a privatização de uma única vez. A regu-
de 1% está disponível para a humanidade. Nós, brasi- lamentação proposta no substitutivo, mantendo parci-
leiros, temos a sorte de deter 12% desse percentual. aimente a titularidade municipal, permite a privatiza-

Defensores do Estado mínimo já afirmaram que ção fragmentada. Nem uma nem outra nos serve.
saúde, educação e segurança são tarefa do Estado. Portanto, nos próximos dias, estaremos pedindo
Assim sendo, água é uma questão de soberania, por- apoio dos Parlamentares nesta Casa para apresentar
tanto, uma questão de segurança. Estão aí os ata- uma proposta de emenda à Constituição estabelecen-
ques internacionais. Não podemos tornar-nos vulne- do que o saneamento seja público, prestado pelo Mu-
ráveis, privatizando empresas, deixando-as nas nicípio ou pelo Estado; e que o discurso das pessoas
mãos do capital estrangeiro, submetendo, com isso, que me antecederam possa ser expresso na Constitui-
nossa população à possibilidade de morte através da ção. Se o problema dessa lei é que ela não pode alterar
contaminação. a Constituição, estaremos apresentando, para debate

A pessoa só terá acesso à educação se tiver vida. nesta Casa, essa proposta, para corrigir esta falha.
E pa!a isso é fundam~ntal a .água, u,m di~eito ~ni~ersal. Sr. Presidente, gostaria de dizer que privatizar
E a ag,ua também esta relaCionada a saude publica. o que é de todos é um delito social, porque se entre-

E importante também considerar que o Governo ga um bem coletivo da vida ao arbítrio de todos, a
Federal tem 1 bilhão e 660 milhões de reais para investi- empresas privadas e, provavelmente, a empresas
mentos em saneamento, no Orçamento deste ano, e só internacionais.
inv~~tiu até agor~ 3,5%. ~á, portanto, falta de ~ontade Gostaria de dizer que sou brasileiro e como tal
pohtlca e o desejO de delxa.r e~se ~etor à revelia, para defendo os interesse do povo brasileiro e do Brasil.
q~e se possa def~nder a pnvat~zaçao. Se morre~em a~ Portanto, não estamos aqui para apoiar iniciativas
cnanças, como diZ o Relator, e por falta deste Investl- de interesses do FMI ou de empresas privadas in-
mento e do contingenciamento do financiamento públi- ternacionais.
co que aconteceu durante muitos anos nessa área. M't b' d (P I ). . _ UI o o nga o. a mas.

Essa é, sem sombra de dUVida, uma questao . .
social mas o controle social efetivo ocorre no Municí- O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodngo Mala)
pio e'não através de uma agência reguladora. Os - Conc~do_a pala~ra a,o Sr. Deputado Ivan Paixão.
exemplos de agências que temos no País não são tão V.Exa. dlspoe de tres minutos. _
bons assim para servirem de referência. Queremos o O SR. DEPUTADO IVAN PAIXAO - Exmo. Sr.
controle social no Município, onde o cidadão vive e, Presidente, Sr. Relator, Deputado Adolfo Marinho,
portanto, pode controlar cada ação governamental Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, aqui
nessa área. representando o Partido Popular Socialista, enten-

Nossa nossa geração e a de nossos pais já erra- do que devo externar alg~mas considerações. para
ram muito. Destruímos as matas às margens dos rios, que delas tomem conheCimento os Srs. Prefeitos e
utilizamos venenos com a ilusão da Revolução Verde, demais c?~vidados que se deslocaram at~ Brasília
construímos cidades sem planejamento, jogando es- para partlclp,a~ do debate.acerca d.a ques~a? ?o. sa-
gotos nos rios, e agora não temos mais direito de er- neamento baslco no Brasil, uma bnlhante iniCiativa.
rar e continuar errando. Nem o Projeto de n° 4.147, Há oito meses a Comissão Especial que discute
nem o substitutivo, com alguns avanços, os quais res- a política nacional de saneamento vem debruçan-
peitamos, são suficientes para que possamos ter uma do-se sobre o assunto. Fomos todos surpreendidos
lei efetiva de saneamento para o País. Para que a nos- pela apresentação, aproximadamente em março, do
sa geração e as gerações vindouras não tenham uma Projeto de Lei n° 4.147, em regime de urgência. Em
situação muito pior do que hoje, a nossa responsabili- três oportunidades essa urgência foi retirada, acredito
dade parlamentar nesta Casa é muito grande. que em função de compromisso assumido pelo Rela-

Já percorri mais de 120 Municípios do Estado do tor, Deputado Adolfo Marinho, no tocante a discutir o
Rio Grande do Sul e encontrei apenas um Vereador a assunto até a exaustão.
favor da privatização. Sabemos o que está por trás dos Nós do PPS não temos a menor dúvida de que o
acordos do Governo brasileiro com o FMI. Sabemos do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei n° 4.147,
acordo assinado em 8 de março de 1999, em que o produzido após exaustivos debates, após a realização
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de inúmeras audiências públicas, após visitas aos
Estados brasileiros, para ouvirmos opiniões, fez avan
çar muito a questão. Isso é claro para o PPS. Avançou,
por exemplo, no que diz respeito a dar transparência
aos subsídios e no tocante à manutenção da titularida
de, que, embora prevista na Constituição, foi inconsti
tucionalmente retirada pelo Projeto de Lei n° 4.147.

Todavia, surpreendo-me ao identificar que a
base governista não deseja o substitutivo. O Governo
na verdade quer ver aprovado o projeto original. Isso
fica claro em face da posição adotada pela SABESP 
diga-se de passagem, empresa do Governo, de Esta
do governado pelo PSDB -, contrária ao substitutivo.
A base aliada ao Governo não quer votar esse substi
tutivo, descontente por não ter conseguido abocanhar
de uma só vez todas as titularidades municipais.

Reafirmo: acreditamos nós do PPS que o subs
titutivo produziu avanços. Apresentamos proposta de
emenda para supressão do § 30 do art. 32 do substitu
tivo por acreditarmos que seja contrário à participa
ção popular. Mas vejo que caminhamos para um bura
co negro: não vai passar o substitutivo, tampouco o
Projeto de Lei n° 4.147. E há risco de que seja nomea
do outro Relator, para manifestar-se favoravelmente
ao projeto em seu parecer, a fim de que, sob o rolo
compressor, o texto original seja aprovado na Câmara
dos Deputados.

Essa, a preocupação do PPS.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo Maia) 
Com a palavra o Sr. Deputado Henrique Fontana.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA- Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e se
nhores presentes nesta sessão em que se discutem
questões relativas ao setor de saneamento do País,
uso esta tribuna para, em primeiro lugar, dizer que
não há dúvida alguma de que o Projeto de Lei n°
4.147, enviado a esta Casa pelo Governo Federal, é
francamente privatista e contrário aos interesses da
queles que defendem a titularidade municipal. Portan
to, sob meu ponto de vista, trata-se de projeto que
não interessa ao País.

Reconheço que o substitutivo construído pelo
Deputado Adolfo Marinho melhora a situação, mas
peca por não apostar - sinto que esse é o ponto de
vista da ampla maioria do povo brasileiro - em que a
gestão pública do saneamento é a única forma de ga
rantir a universalização do serviço no País. Esse setor
não pode ser privatizado, por diversas razões. A pri
meira e fundamental: a água é um bem essencial à

vida, é um monopólio natural, é um bem de consumo
compulsório.

Que melhor negócio no mundo poderia encon
trar o setor privado a não ser explorar o serviço de
água e esgoto? Não há negócio melhor no mundo in
teiro. Nenhum cidadão pode deixar de comprar e con
sumir água. Portanto, esse bem essencial não pode
virar mercadoria.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos duas
fontes fundamentais de financiamento do setor de sa
neamento. A primeira: os recursos provenientes de
impostos que pagamos, que podem e devem ser in
vestidos a fundo perdido. A segunda: os recursos pro
venientes das tarifas que pagamos pelos serviços de
água e esgoto, pela coleta de lixo e outros serviços li
gados ao saneamento.

Pergunto a este Plenário e ao Brasil: como o se
tor privado vai ajudar a ampliar a universalização dos
serviços se ele só pode entrar no segundo ponto da
fonte de recursos? O setor privado só atuará onde as
tarifas remunerem, com sobra e lucratividade, o servi
ço de saneamento. Muito melhor do que o setor priva
do para atuar nessa área é o setor público, que não
terá margem de lucro e pode utilizar todos os recursos
provenientes das tarifas para universalizar os serviços.

Senhoras e senhores, não há no mundo uma ex
periência em que o setor privado tenha administrado
melhor o serviço de saneamento do que as empresas
públicas, sejam municipais ou estaduais. O setor pú
blico é mais eficiente, é mais eficaz, é mais capaz de
universalizar os serviços. Só precisa de financiamen
to, de recursos. As tarifas pagas ao longo dos anos re
cuperam os investimentos.

O último argumento é a experiência dramática
que vivemos com a privatização do setor elétrico. O
presidente mundial da AES Sul, na última visita que
fez ao Brasil, disse que não está investindo porque as
tarifas não comportam os investimentos. Trata-se de
chantagem sobre um bem essencial. Imaginem se no
futuro o setor privado disser que não instala água, sis
tema de coleta de esgoto aqui ou ali porque as tarifas
não compensam! As tarifas devem ser administradas
com a visão pública, as tarifas não podem ficar à mer
cê do interesse privado. (Palmas.)

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está encer
rada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 1 minuto.)
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Ata da 2128 Sessão, em 23 de outubro de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente Salatiel Carvalho, 2° Suplente de Secretário

Rodrigo Maia, Luiz Carlos Hauly, José Unhares, Pedro Fernandes e Eurípedes Miranda,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 13 HORAS E 6 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

Aécio Neves

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALMIR SÁ

FRANCISCO RODRIGUES

LUIS BARBOSA

Presentes de Roraima: 4

Amapá
EDUARDO SEABRA

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 3

Pará
6ABÃ

CIOVANNI QUEIROZ

F'resentes de Pará: 2

Amazonaf.
PAUDERNEY AVELlNO

VANESSA GRAZZIOTIN

Fresentes de Amazonas: 2

Rondonia
CONFÚCIO MOURA

EURlpEDES MIRANDA

OSCAR ANDRADE

Presentes de Rondonia: 3

Acre
Ii DEFONÇO CORDEIRO

f'viARCOS AFONSO

MARCIO SITIAR

Presentes de Acre: 3

Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Pedro Valadares

PPS
PPB

PFL

PFL

PTB

PMDS

PFL

PT

PDT

PFL
pedoS

PMDB

PDT

PL

PSDB

PT

PPS
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Tocantins
K.&.TIA ABREU

OSVALDO REIS

Presentes de Tocantins: 2

Maranhão
ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

GASTÃO VIEIRA

J\)SÉ ANTONIO ALMEIDA

JOÃO CASTELO

NICE LOBÃO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

Presentes de Maran hão: 9

Ceará
A;\ITONIO CAMBRAIA

ANíBAL GOMES

ELlNlclO OLIVEIRA

JOS!: UNHARES

JUS!: PIMENTEL

PiNHEIRO LANDIM

St:RGIO NOVAIS

Presentes de Ceará: 7

Piauí
B SÁ

HERÁCLITO FORTES

MLJSSA DEMES

THEMlsTOCLES SAMPAIO

\!\IELLlNGTON DIAS

ArlLA LIRA

Presentes de Piauí: 6

Rio Grand·~ do Norte
ILERt FERREIRA

L"\IRE ROSADO

rviÚCIO SÁ

Presentes de Rio Grande do Norte: 3

PFL
PMOB

PPB
PFL
PFL
PM08

PSB
PSOB
PFL
PFL
PMD8

PSOB
PMD8

PMD8

PP8
PT

PMD8

PSB

PSDB

PFL
PFL
PMD8
PT

PSDB

PTB
PMDB
PT8
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Paraíba
ADAUTO PEREIRA

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

It,IALDO LEITÃO

F'resentes de Paraíba: 6

Pernambllico
CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

Ff~RNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

li,IOC~NCIO OLIVEIRA

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOS~ MÚCIO MONTEIRO

JOÃO COLAÇO

LUIZ PIAUHYLlNO

PEDRO EUGÊNIO

IJIfOLNEY QUEIROZ

Fresentes de Pernambuco: 1 4

Alagoas
DIVALDO SURUAGY

<:NALDO CARIMBÃO

JIJÃO CALDAS

REGIS CAVALCANTE

Fresentes de Alagoas: 4

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

CI_EONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

J'.)RGE ALBERTO

S~RGIO REIS

Fíesentes de Sergipe: 6

PFL
PT
PTB
PMOB
PSOB
PSOB

PSOB
PPS
PSB

PSB
PT
PSB
PFL
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PSOB
PT
POT

PST

PSB
PL

PPS

PS08
PPB

PPS

PMOB
PTB
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Bahia
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ARISTON ANDRADE

F~:L1X MENDONÇA

J/\IRO CARNEIRO

J:'\QUES WAGNER

JI)RGE KHOURY

JOSÉ LOURENÇO

JOSÉ ROCHA

J()ÃO ALMEIDA

JOÃO CARLOS BACELAR

JUÃO lEÃO

Li ~UR lOMANTO

NilO COELHO

PI\ULO MAGALHÃES

R~-:'GINAlDOGERMANO

URSICINO QUEIROZ

V\il\lDIR PIRES

VVALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 17

Minas Ger,;lis
A~<ACELY DE PAULA

EllUARDO BARBOSA

EI.ISEU RESENDE

H::RCULANO ANGHINETII

J( lÃO MAGALHÃES

JUÃOMAGNO

L1NCOLN PORTELA

MARIA DO CARMO LARA

MARCIO REINALDO MOREIRA

MARIO ASSAD JÚNIOR

NfLMÁRIO MIRANDA

ODE\...MO\...E~O

PHllEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

PFL
PTB
PFL
PT
PFL
PMDB
PFL
PSDB
?rl
PPB
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PT
PT

PFL

PSDB
PFL
PPB
PMDB
PT

PSL
PT

PPB
PL
PT
PPB

PL
PSDB
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S.<.\RAIVA FELIPE PMDS

S~LAS BRASILEIRO PMDS

StRGIO MIRANDA pedoS

VIRGILlO GUIMARÃES PT

Presentes de Minas Gerais: 19

Espírito SHnto

RITA CAMATA PMDB

Presentes de Espírito Santo: 1

Rio de Janeiro

A!_EXANDRE SANTOS PSDB

L·\URA CARNEIRO PFL

l\JIZSÉRGIO PT
MILTON TEMER PT

MIRIAM REID PSB

tvilRO TEIXEIRA PDT

MARCia FORTES PSDB

PAULO FEIJÓ PSOB

R)DRIGO MAIA PFL

ViVALDO BARBOSA PDT

Presentes de Rio de Janeiro: 10

São Paulo
AI_OIZIO MERCADANTE PT

A\lGElA GUADAGNIN PT

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB

Ai~NALDOMADEIRA PSDB

CORAUCI SOBRINHO PFL

DE VELASCO PSL

DELFIM NETTO PPB

E:\J1ERSON KAPAZ PPS

IARA BERNARDI PT

Ji\IR MENEGUELLI PT

JOSÉ GENOINO PT

JOSÉ INDIO PMDB

JOÃO EDUARDO DADO POT

JI)ÃO PAULO PT
K~NCAS MATTOS PSB

UIZA ERUNDINA PSB
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~/,ARCOSCINTRA

flJulLTON MONTI

NELO RODOLFO

NELSON MARQUEZElLl

ORLANDO FANTAZZINI

pÕ,ULO KOBAYASHI

Pf~OFESSOR lUIZINHO

RICARDO IZAR

SilVIO TORRES

VALDEMAR COSTA NETO

X!GO GRAZIANO

Prasentes de São Paulo: 27

Mato Gro~so

C,~LCITAPINHEIRO

LlNO ROSSI

RiCARTE DE FREITAS

Píesentes de Mato Grosso: 3

Distrito Federal
AI3NELO QUEIROZ

GERALDO MAGELA

OSORIO ADRIANO

Pl:DRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 4

Goiás
AI.DO ARANTES

LI IIZ BITTENCOURT

NDRBERTO TEIXEIRA

P~i.::DRO CHAVES

V1lMAR ROCHA

Presentes de Goiás: 5

Mato Gros3o do Sul
JOÃO GRANDÃO

Ni.:lSON TRAD

'JI,'ALDEMIR MOKA

Pl"esentes de Mato Grosso do Sul: 3

Paraná
A::FONSO CAMARGO

PFL

PMDB
PMDB
PTB
PT
PSDB
PT
PTB
PSOB
PL
PSOB

PFL
PSOB
PSOB

PCdoB
PT
PFL
PT

PCdoB
PMOB
PMOB
PMDB
PFL

PT
PTB
PMDB

PSOB

Outubro de 2001
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DR. ROSINHA

IVANIO GUERRA

JOSÉ BORBA

lUIZ CARLOS HAULY

IVi,OACIR MICHELETTO

1\tr:ÁRCIO MATOS

OSMAR SERRAGLlO

RICARDO BARROS

'NERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 10

Santa Cat'jrina
ANTÔNIO CARLOS KONDER RE\S

CARLlTO MERSS

FERNANDO CORUJA

SERAFIM VENZON

V1CENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 5

Rio Grande do Sul
CEZAR SCHIRMER

DARCislO PERONDI

E~JIR OLIVEIRA

FI:'TIER JUNIOR

GERMANO RIGOTIO

LUIS CARLOS HEINZE

NelSON MARCHEZAN

ORLANDO DESCONSI

OSVALDO BIOlCHI

PAULO PAIM

Presentes de Rio Grande do Sul: 10

PT
PFL

PMDB
PSDB
PMDB

PTB
PMDB
PPB
PFL

PFl
PT
PDT
PDT
PSDB

PMDB
PMD8
PTB
PPB
PMDB
PPB
PSOB

PT
PMDB
PT



11I - EXPEDIENTE

11 - LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pas

sa-se ao
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I - ABERTURA DA SESSÃO da Comissão, do Relator, Deputado Adolfo Marinho, e
do Presidente, Deputado Rodrigo Maia, é de qualida
de, de muito valor, e apresenta avanços. O substituti
vo apresentado pela Comissão é incomensuravel
mente melhor do que o PL original. Sem dúvida houve
avanços.

Vivemos num País onde há muitos gargalos, so
bretudo no que diz respeito à infra-estrutura básica.
Temos de resolvê-los um por um. Não podemos agir
açodadamente, tampouco perder-nos em eternas
discussões utópicas, porque esta não é a hora de uto
pias, mas de fazer o que é possível. E tenho certeza
de que a Comissão e a sociedade tiveram tempo sufi
ciente para discutir a matéria.

Esse setor necessita de um marco regulamen
tador, porque o atual é péssimo. O que foi produzido
por Adolfo Marinho, Rodrigo Maia e a Comissão é mu
ito melhor. Uma das características mais relevantes
da democracia é a de nela as coisas não serem imu
táveis. Se for preciso mudar, muda-se amanhã. E nes
te momento não podemos ficar discutindo o ideal. O
bom já é suficiente, e esse projeto interessa à socie
dade como um todo.

Precisamos também desmistificar certos racio
cínios. Este País não é feito só de área metropolitana;
a maioria dos Municípios encontra-se fora dessas
áreas. O projeto interessa sobretudo aos Municípios
não incluídos nessa pseudodefinição de área metro
politana. Se queremos universalizar o sistema de
água e saneamento, o único caminho é o da munici
palização, não importa se de forma privada ou públi
ca. Existem sistemas públicos muito bons e muito ru
ins, e existem sistemas privados muito bons e muito
ruins. O que importa, então? Importa o caráter do Pre
feito, da Câmara de Vereadores, da gestão política,
do acompanhamento.

Não importa se o sistema é privado, contanto
que façamos a universalização, que só pode ser feita
com a garantia total da titularidade do Município. Nes
sa linha, Sr. Presidente, quero apresentar uma emen
da, e para tanto peço a tolerância de V.Exa.

Precisamos acabar com essa história de subsídio
cruzado. O subsídio tem de ser transparente, explícito.
Há sistemas de ciclo fechado, completo, que são alta
mente rentáveis. E cabe ao Município decidir se deve
privatizar e aplicar o dinheiro da venda em outras áreas
de maior necessidade. Muitos Municípios não poderão
fazer a privatização, porque o serviço é deficitário. E
subsídio é função de Estado, não do setor privado.
Então, a chave da questão é assegurar a titularidade.

Peço permissão ao Deputado Adolfo Marinho
para que se suprimam os §§ 3° e 4° e se dê nova reda-

SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 190
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.

SR. ORLANDO DESCONSI, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Passa-se
à leitura do expediente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Clementino
Coelho.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, primeiramente quero sugerir à Mesa
da Câmara que em eventos como essa Comissão Ge
rai, com plenário cheio e mais de quinze Deputados
inscritos para debater um tema de importância nacio
nal com a sociedade civil, haja alguma flexibilização
no sentido de que se possa prorrogar a sessão.
Encerramos a sessão por uma rígida aplicação do
texto regimental, e agora estamos falando para um
plenário vazio, quando poderíamos estar discutindo
com representantes da sociedade civil um tema de
tão grande importância.

Precisamos modernizar o Regimento, sobretu
do para poder dar solução a problemas como esse.
Tenho certeza de que o Presidente Aécio Neves en
caminhará esse processo de reformulação a fim de
evitar prejuízo para a sociedade, que poderia estar
aqui ouvindo seus Parlamentares, e poderíamos es
tar debatendo com os representantes qualificados
dos setores de recursos hídricos e de saneamento
que aqui se encontravam um tema de grande impor
tâ ncia para o Brasil.

Presidente, faço agora as considerações que
gostaria de ter feito durante a Comissão Geral. Inicial
mente quero dizer, em nome do PPS, que o trabalho



O Estado do Pará, com 1 milhão e 250 mil quilô
metros quadrados, é vinte vezes maior do que o Esta
do do Rio de Janeiro; quarenta vezes maior do que o
Estado de Alagoas; 45 vezes maior do que o Estado
de Sergipe. Com tamanha extensão territorial, com
regiões de diferentes vocações, é difícil administrá-lo
bem, pensar em políticas inteligentes.

SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, percorremos as regiões do Tapajós e do

Por que isso? Porque é um direito constitucio
nal assegurado ao Município e não pode estar con
dicionado a questões financeiras. É princípio do Di
reito que o direito deva ser assumido independente
mente do seu ônus, ainda mais quando se trata de
relações entre Estados e Municípios, com contínuas
transferências de recursos constitucionais.

A emenda visa assegurar ao Município, quando
denunciar, por intermédio de sua Câmara Municipal,
que quer retomar o serviço, a assunção automática
da gestão. A questão financeira será tratada entre os
departamentos jurídicos, assegurado o cumprimento
do direito.

O substituto já corrigiu risco contido no PL, ou
seja, a intromissão da União em assuntos que dizem
respeito exclusivamente às esferas administrativas
dos Estados e Municípios.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Clementino
Coelho, o Sr. Rodrigo Maia, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz
Carlos Hauly, § 2° do art. 18 do Regimento
Intemo.
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ção aos §§ 1° e 2° do art. 51 do Substitutivo do Relator Carajás no Estado do Pará e percebemos que o povo
aos Projetos de Lei nOS 2.763, de 2000, e 4.147, de que ali habita ainda está vivo. Apesar das agruras na-
2001. turais de uma região de fronteira, o povo continua a

A nova redação seria a seguinte, Sr. Presidente: sonhar.

Art. 51. A exemplo dos bandeirantes, com sua coragem,
§ 1° - Na ocorrência de qualquer das que há séculos vararam o Brasil, marcando as frontei-

hipóteses previstas no caput, o Município ti- ras do norte deste País com as Guianas, Venezuela e
tular poderá assumir imediatamente a ges- Peru, integrando a região amazônica ao território na-
tão do serviço público de água e esgoto, in- cional, os bandeirantes de agora, há trinta anos,
dependentemente de acordo amigável ou adentraram a Amazônia, particularmente na região
judicial com o prestador do serviço ou com o sul e oeste do Estado, para ali fincar efetivamente a
Estado que detém o controle deste. bandeira brasileira e buscar o progresso daquela

§ 2° Transcorrido um ano da assunção área.
do serviço pelo Município e não tendo havi- Agora, de repente, pude ver um sonho tornar-se
do acordo sobre as condições de transfe- realidade. Já dizia um poeta que o sonho, quando so-
rências ou indenização de ativos, bens re- nhado por muitos, passa a ser uma realidade. Estive
versíveis, direitos e privilégios, o Estado no Estado do Tocantins participando da inauguração
controlador do antigo prestador do serviço da Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães, em Lagea-
poderá reter até 10% das transferências de do. Além do Governador Siqueira Campos, homem
recursos devidos ao respectivo Município a que tornou realidade o sonho de milhares de tocanti-
título de indenização cautelar. nenses, participou do evento o Presidente Fernando

Henrique Cardoso. No seu discurso, o Governador do
Tocantins falou sobre a integração da Região Norte e
a efetiva contribuição que ela pode dar ao Brasil. A
exemplo do que estava fazendo o Tocantins, gerando
energia para acudir o restante do País, a construção
de mais estradas na Região Norte abriria a possibili
dade de nos integrar ao esforço desenvolvimentista
nacional. Com a efetivação de um Estado brasileiro
mais forte, com sua presença junto às populações,
pensando políticas inteligentes capazes, realmente
seria possível consolidar a ocupação da Amazônia,
sem destruí-Ia, de forma sustentável.

Depois da fala do Governador Siqueira Campos,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso admitiu
que Tocantins é um exemplo que deve ser seguido
pelo Brasil daqui para frente, no sentido da constitui
ção de novos Estados, a fim de que se possa descen
tralizar a gestão, colocando-a mais perto do povo,
pensando políticas mais inteligentes e adequadas à
peculiaridade geopolítica de cada região. Constituir
mais unidades territoriais no Brasil é, sem dúvida ne
nhuma, o esforço que todos nós brasileiros devemos
fazer.



O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe
totalmente o trabalho da criança menor de 12 anos
e o permite aos adolescentes entre 12 e 14 anos,
desde que na qualidade de aprendiz, e sem prejudi
car a escolarização. O que se tem visto é que, à me
dida que a criança e o adolescente começam a tra
balhar, abandonam a escola.

A jornada completa de oito horas diárias de tra
balho é incompatível com o processo de escolariza
ção, que é um direito de crianças e adolescentes. A
aprendizagem profissional não deve substituir a esco
larização de primeiro grau.

Romper esse ciclo que gera a pobreza não é
uma tarefa fácil. A Secretaria de Estado de Assistên
cia Social tem como desafio consolidar uma política
que combata os fatores que produzem e reproduzem
a pobreza e que afetam os indivíduos em diferentes
etapas de sua vida. Por isso, criou unidades em sua
estrutura organizacional que têm como tarefa propor
alternativas que visem melhorar as condições de vida
das pessoas. Uma delas é a Gerência do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), cujo objeti
vo é formular programas e projetos que contribuam
para a permanência, inserção ou reinserção de crian
ças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos na
escola.

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI) tem como objetivo eliminar, em parceria com
os diversos setores dos Governos Estaduais e Muni
cipais e da sociedade, o trabalho infantil. Destina-se,
prioritariamente, às famílias atingidas pela pobreza e
pela exclusão social, com renda per capita de até
meio salário mínimo, com filhos na faixa etária de 7 a
14 anos que trabalham em atividades dessa nature
za. Nesse sentido, o Programa:

- possibilita o acesso, a permanência e o suces
so dessas crianças e adolescentes na escola, medi
ante a concessão às famílias de uma complementa
ção de renda, a Bolsa Criança Cidadã;

- apóia e orienta as famílias beneficiadas por
meio da oferta de ações socioeducativas;

- fomenta e incentiva a ampliação do universo
de conhecimentos da criança e do adolescente, por
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Sempre refiro que a França tem 82 Estados e dores, por sua vez, aproveitam-se da mão-de-obra in-
mais de 15 mil Municípios. No Brasil, ainda se discute fantil, que se submete a salários mais baixos.
a di~isão de ~unicípios, o que ~ifi?ulta a descentrali- A população em geral é indiferente à situação e
zaçao gerenciai do Estado brasileiro. vê o trabalho infantil como a única chance de sobrevi-

Sr. Presidente, como primeiro item da pauta, te- vência para os mais pobres. Muitos acreditam que co-
r~mos a autorização para realização de plebiscito a locar crianças e adolescentes de baixa renda para
fim de que o povo paraense diga se é favorável ou não trabalhar é disciplinador, ajudando a evitar a criminali-
à criação de um novo Estado. Estaremos votando a dade
urgência para a tramitação do projeto de decreto le
gislativo que tramita nesta Casa desde 1992, já apro
vado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câ
mara dos Deputados. Sem dúvida alguma, contarei
com o apoio desta Casa nesta votação. Apenas um
pequeno partido encaminhará o voto contra, apesar
de essa não ser a opinião de alguns de seus mem
bros.

Já tive oportunidade de conversar com a grande
maioria dos membros desta Casa e senti que com·
preendem a necessidade de integrar a Amazônia no
contexto nacional, a fim de que possamos, com toda a
nossa potencialidade, participar do processo de
construção de um País que sirva a todos os brasilei
ros e para que a população que vive na Amazônia dei
xe de ser periférica, marginal, excluída do desenvolvi
mento almejado por todos.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
amanhã constará da Ordem do Dia a votação do pri
meiro passo para a criação dos Estados do Carajás e
do Tapajós, oportunidade em que contaremos com o
bom senso de toda a Casa no sentido de que aprove
mos o pedido de urgência e já o mérito do projeto,
para que possamos realizar o plebiscito no ano que
vem.

Muito obrigado.
O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje, sabemos que a atenção e o cui
dado com a criança é um fator essencial na execução
de qualquer plano de desenvolvimento social. Nesse
contexto, o combate ao trabalho infantil constitui um
dos principais desafios para o nosso País.

O trabalho infantil é proibido no Brasil. Ainda as
sim, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes
menores de 14 anos, em vez de participarem de brin
cadeiras e de ter tempo para o estudo, passam o dia
trabalhando para garantir seu sustento ou de sua fa
mília. Trabalham na agricultura, em fábricas de calça
dos, em oficinas mecânicas, pedindo dinheiro nos se
máforos e esquinas.

Essa situação é, em parte, decorrente da baixa
renda de muitas famílias, para as quais o trabalho in
fantil é uma questão de sobrevivência. Os emprega-



Dias atrás, marquei audiência com o Exmo. Sr.
Dr. Mauro Ricardo da Costa, Presidente da Funda
ção Nacional de Saúde, levando a ele os pleitos dos
índios de Rondônia. Abordei-o e lhe entreguei o do
cumento que foi enviado pela CUNPIR.

O ilustre Presidente explicou-me que o orça
mento para a saúde do índio tem sido aumentado a
cada ano, progressivamente. Para este, os recursos
foram comprometidos e aplicados, mas reconhece
que ainda são insuficientes. E que, infelizmente, para
este ano, não poderão ser acrescentados.

No entanto, Sr. Presidente, em que pesem as ex
plicações técnicas que me foram apresentadas, de
corpo presente, ouvi nas aldeias não só de Rondônia
como também do Pará, as mesmas reclamações. Os
índios continuam índios. Só que agora, mais do que
nunca, buscam os direitos que lhe são assegurados. E
gritam. E reclamam. E têm razão. Mais do que razão.
São séculos de completa exclusão. De extermínio.

Acredito, Sr. Presidente, que os recursos desti
nados aos índios têm de ser, antes de tudo, um dinhe
iro sagrado. Intocável e, se possível, não contingen
ciável. Se saúde é direito de todos e dever do Estado,
para os índios é mais do que um direito, é mais do que
um dever do Estado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Constituição Federal dispõe, em seu
art. 6°, que são direitos sociais dos brasileiro a educa
ção, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segu
rança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância e a assistência aos desamparados. O di
reito à casa própria é um dos maiores problemas soci
ais que o Brasil enfrenta e certamente o maior déficit
do Governo para com a população de baixa renda.

As políticas públicas que visem a melhorar a dis
tribuição de renda devem, antes de mais nada, incen
tivar a formação do patrimônio familiar, a começar
pela aquisição de casa própria -livre da carga do alu
guei, cujo peso somente pode ser compreendido por
aqueles que já o suportaram.

Desde a criação do Banco Nacional da Habita
ção - BNH, em 1964, as políticas do Governo Federal
somente conseguiram alargar o déficit habitacional.
As principais distorções que podem ser identificadas
nas políticas habitacionais recentes consistem em: fi
nanciamentos dirigidos preferencialmente às popula
ções de renda mais elevada, despesas administrati-

Os representantes dos Povos Indíge
nas de Rondônia, Noroeste do Mato Grosso
e Sul do Amazonas, reunidos no I Seminário
de Alternativas Econômicas Sustentáveis
dos Povos Indígenas de RO, realizado entre
3 e 5 de setembro do corrente ano, na Dio
cese de JiParaná, vimos manifestar preocu
pação frente a previsão orçamentária desti
nada às ações de saúde das populações in
dígenas no período de 2001 e 2002.

A Constituição Federal assegura direi
tos aos povos indígenas. Atendimento dife
renciado à saúde em razão do seu modo de
vida e a sua cultura. Este ano houve um de
sapontamento geral com os cortes sofridos
no atendimento à saúde do índio. Não foi
respeitada a previsão orçamentária do ano.

Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 52533

intermédio de atividades culturais, desportivas e de Cortes inaceitáveis de mais de cinqüenta
lazer no período complementar ao do ensino regular - por cento do valor original dos convênios.
Jornada Ampliada;

- estimula a mudança de hábitos e atitudes, bus
cando a melhoria da qualidade de vida das famílias,
numa estreita relação com a escola e a comunidade;

- estabelece parcerias com agentes públicos
que garantam ações de diversos setores, principal
mente no que diz respeito à oferta de programas e
projetos de geração de trabalho e renda, com forma
ção e qualificação profissional de adultos, assessoria
técnica e crédito popular.

É preciso um trabalho em equipe, um esforço de
toda a sociedade para acabar com essa questão do
trabalho infantil, a fim de, conseqüentemente, diminu
ir a pobreza e a miséria no nosso País.

Por isso, torna-se essencial a existência de pro
jetos como o PETI, uma forma de fortalecer essa polí
tica de combate ao trabalho infantil. Afinal, lugar de
criança é na escola.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a divulgação
deste pronunciamento pelos órgãos de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a saúde dos povos indígenas ficou
delegada à competência da Fundação Nacional de
Saúde. Recebi por duas vezes em meu gabinete a vi
sita do cacique Antenor Karetiana, líder da organiza
ção nãogovernamental CUNPIR. Veio reclamar dos
cortes dos recursos destinados à saúde do índio.

Em 6 de setembro passado, foi-me enviada por
ele uma cópia da Carta de JiParaná. Em resumo, diz:



Sr. Presidente, a política habitacional do Brasil
não tem apresentado resultados satisfatórios. É ina
ceitável a falta de critérios para a destinação dos re
cursos oficiais voltados ao financiamento de habita
ções populares e as engenhosas fórmulas de rea
justes das prestações da casa própria, embutidas
nos contratos através da Caixa Econômica Federal
e outros agentes do Sistema Financeiro da Habita
ção. Os contratos da Caixa Econômica Federal pa
recem planejados deliberadamente para gerar gran
des lucros a partir do sacrifício dos mutuários. Prova
disso é que, em todo o País, é altíssimo o índice de
mutuários inadimplentes.

Diante da dificuldade de acesso a um imóvel
adequado ao seu padrão de renda, as famílias de
classe média passam a disputar com a população de
baixa renda as ofertas disponíveis no marcado.

Ainda que tenha sido objeto de prejuízos e ra
zão para rombos financeiros, o BNH soube prestar os
serviços de inspiração social que o déficit habitacio
nal brasileiro já reivindicava nos anos 60.

Sr. Presidente, isso não quer dizer que esteja
mos fazendo a apologia do déficit público, devemos
fazer, isto sim, é a defesa de um mecanismo que fi
nancie o acesso à casa própria, sem que represente o
atestado de óbito antecipado na vida do mutuário. O
que não podemos fazer é assistir em silêncio à trucu
lenta hegemonia da lógica mercantilista sempre que
os Governos tenham de enfrentar a questão da habi
tação em nosso País. A função do Poder Público não
é apenas o lucro, ou, muito menos, proporcionar a
usura dos tubarões do mercado financeiro que se
qüestram a dignidade de famílias que buscam o direi
to à moradia.

Nesse sentido, faço apelo ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso e à sua equipe econômica
para que apóiem o sistema habitacional do nosso
País, a fim de que o sonho da casa própria possa tor
nar-se realidade para as pessoas que não tenham
condições de adquiri-Ia.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.) 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa reali
zou hoje pela manhã Comissão Geral para debater a
dramática situação do saneamento básico no Brasil e
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vas e custos de interm~diação_financeirainsuporta- a proposta do Governo Federal de transferir esse im-
velment,e ~Ievados e a l~dexaçao das prestações in- portante setor de interesse público para as mãos de
compatlvels com os reajustes dos salários. grandes grupos econômicos nacionais e internaciona

is.
Sr. Presidente, a água é um dos bens mais preci

osos da humanidade. Água limpa na casa de todos os
cidadãos é um dos mais importantes sinais de pro
gresso, assim como saneamento e esgoto são uma
das marcas mais importantes do processo civilizatório.

O saneamento marca a história dos povos. A
história da humanidade mais primitiva e atrasada re
gistra que não se tinha esgoto nem saneamento. Na
medida em que a humanidade avançou, e novas eta
pas d~ processo civilizatório foram sendo atingidas e
conquistadas, houve mais água e mais esgoto, para
benefício da população. Portanto, o saneamento está
associado à saúde, ao bem-estar e, conseqüente
mente, ao processo civilizatório. É um bem público
por excelência e um serviço público dos mais essen
ciais já experimentados pela humanidade.

Agora, este Brasil que quiseram fazer diferente
inspirado no liberalismo econômico, na voracidade d~
lucro e na remuneração do capital, e deu no que deu,
procura o caminho da dependência do investimento
externo até para água e saneamento, e está em bus
ca de empresas privadas interessadas em explorar
esse serviço público tão essencial, movidas pelo lu
cro, pela ganância, pela exploração do nosso povo.

É inaceitável que, a esta altura do processo civi
lizatório, o País ainda se encontre na dramática situa
ção de ter a imensa maioria de sua população sem
saneamento básico, sem água limpa e sem esgoto. É
inaceitável que agora, para corrigir essa situação e
dar um passo a mais no seu processo civilizatório,
~ara conquistar mais água limpa e mais esgoto - isto
e, melhor saneamento básico -, o País procure o ca
minho da concessão a grupos econômicos que, sem
dúvida alguma, marcarão a sua ação pela busca da
maximização de seus interesses e de sua lucrativida
de. ~m bem público como a água não pode ser objeto
do livre mercado, da livre iniciativa, mas sim produto
da vontade da sociedade de alcançar um bem que
atinja a totalidade de nossa população.

Portanto, esperamos que esta Câmara recolha
as Ii.ções trazidas nos debates hoje realizados. A pro
pÓSito, Cito um exemplo do Estado do Rio de Janeiro
que tem uma das áreas mais lindas deste País, pro~
clamada por sua beleza, a Região dos Lagos, especi
almente a Lagoa de Araruama, tão bela, esplendoro
sa e aprazível. Naquela localidade, os serviços de sa
~eamento, distribuição de água e esgoto foram priva
tlzados, mas hoje falta água, e a Lagoa de Araruama
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está morrendo. Atualmente, a Lagoa de Araruama
não oferece condições de uso e sua beleza está es
morecendo, em conseqüência do desejo de lucro e da
maximização dos interesses do empreiteiro multinaci
onal. A empresa estrangeira não investiu no sanea
mento à volta da Lagoa de Araruama, que hoje vive
um triste presente de precariedade e um futuro de in
certezas. É lamentável que tenham atingido um dos
bens mais preciosos do povo do Rio de Janeiro e do
povo brasileiro: a beleza da Região dos Lagos, espe
cialmente da Lagoa de Araruama.

Que essa lição seja recolhida pelos Srs. Parla
mentares, para que continuemos fiéis à tradição bra
sileira de que saneamento, água limpa e esgoto são
bens públicos dos mais preciosos, uma marca do pro
cesso civilizatório a que não podemos renunciar.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Vivaldo Bar
bosa, o Sr. Luiz Carlos Hauly, § 2° do arl. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José U
nhares, § 2° do arl. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Antes de
dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci
mento ao Plenário do seguinte

Oficio n° 496/2001, do Presidente do
Congresso Nacional.

Brasília, 23 de outubro de 2001

Sr. Presidente,
Comunico a V.Exa. e, por seu alto in

termédio, à Câmara dos Deputados que
esta Presidência convoca sessâo conjunta,
a realizar-se amanhã, dia 24 de outubro do
corrente, quarta-feira, às 14 horas, no ple
nário da Câmara dos Deputados, destinada
à apreciação do Projeto de Lei n° 10, de
2001, do Congresso Nacional, e do Projeto
de Resolução n° 5, de 2001, do Congresso
Nacional.

Na oportunidade, renovo a V.Exa. pro
testos de estima e distinta consideração.

Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna da Câmara
dos Deputados para fazer um alerta ao Governo de
Pernambuco. Os 655 delegados da Polícia Civil do

Estado realizam hoje uma greve de advertência de 24
horas. Eles reivindicam um aumento de, pelo menos,
30%, a fim de equiparar o salário com o dos procura
dores do Estado, como era há cerca de dez anos.
Apenas as dez delegacias de plantão da Região Me
tropolitana do Recife e as doze regionais do interior
estarão funcionando para cuidar dos casos emergen
ciais, como os flagrantes.

A categoria vai fazer uma vigília durante todo o
dia na sede da Associação de Delegados de Polfcia
de Pernambuco (ADEPPE), que fica na Rua da Auro
ra. À tarde, será realizada uma assembléia para dis
cutir a questão. Após a assembléia, os delegados irão
ao Palácio do Campo das Princesas para entregar o
documento com a pauta de reivindicações para o Go
vernador Jarbas Vasconcelos.

Minha preocupação, Sr. Presidente, é que, de
pendendo das atitudes do Governo pernambucano,
seja decretada uma greve geral ainda esta semana.
Isso pode ocorrer, justamente cinco semanas depois
de os agentes terem encerrado uma greve de quase
dois meses.

O Governo já propôs um reajuste de 13%, o
que já foi anteriormente negado pelos delegados,
que têm salário variando entre 2,8 mil e 3,4 mil rea
is. A proposta foi recusada pelos delegados. Em
função disso, o Secretário de Administração do
Estado, Maurfcio Romão, cancelou uma reunião
marcada para a última sexta-feira e enviou para a
Assembléia Legislativa um projeto de lei com a pro
posta apresentada pelo Estado.

Esta não é a hora, Sr. Presidente, de radicalis
mos de parte do Governo ou dos delegados; princi
palmente do Governo, que há pouco tempo enfrentou
o movimento dos agentes e expôs a população per
nambucana aos efeitos desagradáveis de uma greve.
Deixo meu apelo ao Governador Jarbas Vasconcelos
para ter a sensibilidade de iniciar as negociações com
os delegados e, dessa forma, poupar a população do
meu Estado de mais esse sofrimento.

Era o que tinha a dizer.

°SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/POT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, teremos hoje neste plenário a votação da
urgência para o projeto de lei do Senado Federal que
tem por finalidade dispor sobre as eleições, mais es
pecificamente sobre a urna e o voto eletrônicos.

Esse projeto prevê que, no momento da votação
eletrônica, haja, simultaneamente, votação com uso
de papel, isto é, vota-se eletronicamente e se confere
no papel se é o voto que está na urna eletrônica. Sai
num recipiente, e o eleitor não tem contato com o pa-
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pel. A Justiça Eleitoral terá oportunidade, depois, de O SR. ARIST~N_ ANDRADE (Bloco/PF~ BA.
conferir se aquele voto que está na urna eletrônica re- Pela or?em. Sem re.~lsao do orador) - Sr. Pre~ldente,

almente é o que o eleitor desejava dar. aproveito esta ocaslao em que preside a se~sao para,
Sr Presidente sabemos que a tecnologia tem mais uma vez, me congratular c?m VExa. ~ uma ale-

avançado muito, qu~ a pressa é inerente à civilização gria para mi~ ~a~erque VExa. e por demaiS merece-
humana. No que diz respeito à votação eletrônica, o dor dessa dlstlnçao. . . ..
Brasil tem um dos modelos mais avançados do mun- Portanto, parabenizo V. Exa., um dos m.als eflcl-
do. Entretanto, temos muita preocupação com a segu- entes Parlam~~tar~s desta Cas~, que, neste Instante,
rança do sistema. Ao lado da velocidade, é, preciso ocupa a presldencla desta sessao.
garantir outros valores, como a democracia. E neces- O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Agrade-
sário assegurar ao eleitor que seu voto corresponde- ço a V. Exa.

rá ao eleitor que escolheu. O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Concedo
Há muitos casos no Brasil de fraudes eleitorais, a palavra ao Sr. Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

e também ligadas à informática. O exemplo da a SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZla
PROCONSULT no Rio de .Janeiro, quando da eleição (PSDB _ -SP. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presiden-
do Governador Leonel Bnzola, mostra que,as ur~as te, Sras. e Srs. Deputados, li e ouvi uma frase que me
eletrônicas não são imunes a fraude~, que e posslvel marcou muito. Foi proferida dias atrás pelo líder maior
alterar programas e fazer com que haja res~ltad? dlf~- do Partido dos Trabalhadores, Sr. Luiz Inácio Lula da
rente do desejado pelo eleitor, que é posslvel Ins~nr Silva. Disse ele: "Enquanto não houver comida na
determinada ordem no programa ~ara que transfira mesa dos brasileiros, não dá para exportar". Queria
10% ou 20% dos votos de um candidato para outro. me ater a essa assertiva, bem como ao Projeto Fome

Por isso, achamos importante votar esse proje- Zero, do Partido dos Trabalhadores.
to. Queremos maior segurança p~ra as elei~ões de Começo com uma indagação: será que estão
2002, a fim de que possamos. confiar que esta sen~o querendo reinventar a roda? O combate à fome e à
eleito o candidato que a ma~or parte"da po~ulaça~ pobreza e o estímulo às exportações não são progra-
efetivamente escolheu. O projeto preve que nao sera mas excludentes. O Governo Federal tem como prio-
preciso colocar a cédula na.urna. Ela sairá da máqu~- ridade o Projeto Alvorada e outros programas sociais
na simultaneamente ao registro do voto, o que POSSI- de combate à miséria e à exclusão já implementados
bilita ao eleitor realizar a conferência. e com resultados concretos. Os esforços de um even-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, existe tual futuro governo deveriam ser envidados para a oti-
outra questão a ser discutida. O art. 16 da Constitui- mização dos mesmos e não para tentar interromper a
ção Federal prevê que leis eleitorais têm de ser v?ta- execução de ações em pleno andamento.
das até um ano antes da eleição. Como ela sera no Governo Federal adota medidas de promoção
começo de outubro de 2002, o prazo já terminou. das exportações brasileiras, que beneficiarão pr~nc!-
Entretanto, nós do PDT entendemos qu~, neste caso, parmente as pequenas e médias empresas, as pnncl-
não estamos ~ratan?o ~o proc~sso_eleitoral, aquele pais geradoras de emprego no País.
que diz respeito a flllaçoes, collgaçoes, propaganda Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o
eleitoral; estamo~ falando do.programa de computa- povo brasileiro não precisa de cupom-esmola de c~-
dor: de c~mo se.ra o. V?to: Por IS~O,. entendemos que o ráter puramente assistencial e, ao que parece, perpe-
projeto nao esta sUjeito a antenorldade. tuo mas sim de condições de dignidade e de cidada-

Portanto, em benefício da segurança d~ voto, da nia: advindas de programas como esses implement~-
democracia e do .direito ~e ~scolha do can~ldato, va- dos pelo Governo Fernando Henrique Cardoso _ mUI-
mos defender hOje a urgencla, para que seja aprova- to mais na linha do ensinar a pescar do que na do dar
do nesta Casa, com algumas emenda:, que va~os o peixe _ e também da criação de oportunidades ge-
sugerir no momento adequado da votaçao, o substltu- radas com o aumento das exportações.
tivo que vem do Senado Federal. A produtividade da agricultura brasileira faz com

Muito obrigado. que os alimentos no País estejam entre os mais bara-
SR. ARISrON ANDRADE - Sr. Presidente, tos do mundo - a produção de cereais prevista para a

peço a palavra pela ordem. próxima safra situa-se em torno de 100 milhões de to-
a SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Tem neladas. Portanto, temos condições de. in~rementar

VExa. a palavra. programas de combate à fome sem suprimir uma das
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SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Conce
do a palavra à Sra. Deputada Miriam Reid.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho hoje à tribuna alertar esta Casa e to
dos os Governadores sobre os efeitos catastróficos
do Projeto de Lei Complementar nO 137, de autoria do
Deputado Marçal Filho, que propõe mudanças no cál
cu~o .do ICMS nas operações relacionadas à energia
eletnca, de forma que o valor desse imposto não inte
gre sua base de cálculo. Esse procedimento, além de
destoar de todo o mecanismo utilizado para o respec
tivo cálculo, vai acarretar redução de 25% na receita
de ICMS de todos os Estados do País.

A justificativa do colega Deputado em defesa
desse projeto é que os moradores de favelas e corti
ços vêm recorrendo cada vez mais a velas e a liga
ções clandestinas por não conseguirem pagar a con
ta de luz.

Veja bem, Sr. Presidente, esta Casa, na semana
passada, aprovou a cobrança da Taxa de Iluminação
Pública, o que vai acarretar acréscimo no valor da
conta de luz. É preciso estudar uma fórmula de abater
o pagamento da conta de luz dos moradores de baixa
renda. Alguns Estados da Federação isentam de
ICMS contas correspondentes a até 100 quilowatts.
Outros possuem alíquota reduzida de 12%. Na verda
de, o .que está acontecendo decorre de privatização
malfeita, em que a população de baixa renda não foi
privilegiada. Aos aposentados, assalariados e de
sempregados teria de ser concedida redução na con
ta de luz.

O que acontece atualmente? Vou citar exemplo
do Rio de Janeiro. Naquele Estado, a Light foi vendida
para uma estatal francesa que cobra 100 dólares por
quilowatt. Só que em Paris, na França, a mesma com
panhia, cobra 75 dólares por quilowatt.

. ~ntão, p~ecisamos examinar o preço da energia,
discutir sua distribuição e definir critérios que, uma
vez adotados pela agência reguladora de âmbito fe
deral, venham a beneficiar a população de baixa ren
da e não inviabilizar a economia dos Estados.

A desigualdade na cobrança da energia elétrica
vai aumentar, pois há agora procedimento segundo o
qual consumidores que utilizam mais de 3 mil quilo
watts por mês podem escolher a concessionária for
necedora, usufruindo de todos os benefícios que a
concorrência de preços pode proporcionar. Mas esse

Durante o discurso do Sr. Antonio Car
los Pannunzio, o Sr. José Unhares, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei-

maiores vocações naturais do País: exportar alimen- ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
tos. ~ o que vem demonst~ando o Governo Fernando Luiz Carlos Hauly, § 2° do art. 18 do Regi-
H~nnque Cardoso por meio dos programas que com- menta Interno.
poem a rede de proteção social criada nos últimos
sete anos.

O Projeto Fome Zero tem como eixo a distribui
ção monitorada de cupons de alimentação para 44
milhões de brasileiros, com custo da ordem de 17 bi
lhões de reais, valor total da arrecadação da CPMF
previsto para este ano.

É importante lembrar que tal contribuição é vital
para o desenvolvimento de programas na área social,
principalmente voltados para a saúde, para a Previ
dência Social e para o próprio Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.

Paradoxalmente, no discurso do Partido dos
Trabalhadores em prol dos menos favorecidos, alguns
de seus Parlamentares são contrários à contribuição
e estão tentando esvaziá-Ia.

Há emenda de Deputado do PT que, se aprova
da, redundará na perda de 6 a 8 bilhões de reais no
Orçamento da União. Ou seja, é contrária à proposta
que prevê a utilização desses recursos para mitigar a
fome do povo brasileiro.

Outra crítica à promessa do Partido dos Traba
lhadores é quanto a sua eficácia, já que os cupons a
serem distribuídos poderiam criar um mercado para
lelo, desviando a proposta de seu objetivo original. Na
prática, ela contraria as concepções americanas e
mexicanas, nas quais o PT se baseou. Nesses paí
~es, a di.stribui~ão é feita por meio de cartões magné
tiCOS, tais quais os usados hoje nos Programas Bol
sa-Escola e Bolsa-Alimentação.

Seria interessante que, antes de lançar suas
"idéias revolucionárias" - entre aspas -, os integrantes
do Partido dos Trabalhadores se dessem ao trabalho
de analisar os resultados que vêm sendo obtidos no
setor social até o momento. Os dados são transparen
tes e estão à disposição de quem quiser analisá-los
com responsabilidade maior do que a que demonstrou
até agora o líder dos Partido dos Trabalhadores.

Os indicador~sutilizados pelas Nações Unidas
na mensuração do Indice de Desenvolvimento Huma
no, no caso do Brasil, mostraram, de forma inequívo
ca, evolução extremamente positiva, por mais que os
cegos - segundo o preceito bíblico de que "o pior
cego é aquele que não quer ver" - não queiram enxer
gar essa realidade.
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sistema, que está sendo gradualmente implantado e, Registro, também, a audiência pública da Co-
num futuro próximo, estará espalhado por todo o País, missão Especial que estuda essa matéria, a ser reali-
não contempla o consumidor de varejo, que não al- zada no Plenário 5, às 14h30min, recebendo como
cançará tais benefícios. convidados os palestrantes Gilberto Roque Nunes

Portanto, solicito a esta Casa que reflita sobre o Leal, representante do Con~elho Nacional ~e Entid~-

assunto, pois o projeto, já aprovado na Comissão de des Negras- CONE~;Helclas Robert~ Pauhno Perel-
Finanças e Tributação, encontra-se agora na Comis- ra, Coordenador Naclon~I,de Formaçao ~o~ Agentes
são de Constituição e Justiça e de Redação, Não po- de Pastoral Neg,ros; Stanlo de ~ouza Vieira, repre-
demos colocar em risco a economia dos Estados sentante do Movimento Negro Unificado; e Ivo Fonse-
porque, na realidade, essa receita já integra os orça~ ca Silva, Coorde~ado~ da Associação das ~omunida-
mentos estaduais muito diferente da oriunda da Taxa des Negras Rurais QUllombolas do Maranhao e mem-
de Iluminação Pública, que ainda não os integrava e bro da Comissão Nacional dos Quilombos,
que agora, sim, será uma receita a mais, Sr, Presidente, reitero que apresentei projeto de

Sr. Presidente, Sras, e Srs, Deputados, desejo decr~to legislativ~ c?nvocando a populaJão brasileira
ainda registrar minha posição contrária ao projeto de a oplna,r, em plebiSCito, s?bre a revogaçao de normas

, _., _ ' trabalhistas consubstancladas na CLT. O Governo Fe-
lei que preve a pnvatlzaçao do sistema de saneamen- di' h t CP' t d L' o

b " A' . b 'd 'd 'd era encamln ou a es a asa o rOje o e el n
to aSICO, gua e o em maior e garantia a VI a. 5 483/01 't' d I' , - b' d
A· "d - d ' I' 'd N- , , permlln o a Ivre negoclaçao a alxo os

gua e VI a, nao se po e comercia Izar a VI a. ao • t t'd C I'd - d L' d
d d f h

' . parame ros con I os na onso I açao as eis o
po emos, e orma nen uma, aceitar esse projeto, li b Ih E t d t b Ih d I.. ra a o. n en o que os ra a a ores e a popu a-

Por fim, S.r.. PreSI?ente, quero.s,audar os rep~~- ção em geral devem ser chamados a emitir a sua po-
sentantes de vanos pals~s, ~as Amencas que partlc~- sição sobre tal projeto, que retira direitos consagra-
pam nesta Casa de semlnano sobre a ALCA, especl- dos, remetendo à livre negociação a grande maioria
almente o ex-Presidente da Argentina Raúl Alfonsín, das garantias elencadas na CLT.
quand~ ~i~se que quer~mos gl~b~lização de carát:r Não acredito que esse projeto de lei seja aprova-
h~manltano~ ~m que ~aja ~epartl9ao dos. bens econo- do, pois esta Casa não tem vocação para camicase.
miCOS, ~ SOCiaiS. Isso e mUlt~ bonito no discurso, ~as, Querer revogar a CLT e por tabela inúmeros artigos da
na pratica, teremos de. nos Impor como. f~rça POlltl,C~. Constnuição Federal, por meio de um projeto com ur-
Nesse aspecto, o Brasil desfruta de poslçao. estrategl- gência constitucional, é uma proposta absurda. Por
c~, levando ~m, ~onta o ~ato de s.er a ter~elra econo- isso a Câmara dos Deputados haverá de rejeitá-lo.
~Ia do hemls~eno, ~or ISSO, repito, precisamos nos Falar em livre negociação em um país que ofe-
Impor nessa dlscussao. rece o menor salário mínimo da América Latina e um

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do dos menores do mundo é estabelecer um jogo desi-
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o gual, em que quem acaba perdendo são os trabalha-
meu pronunciamento, casualmente, vai na contramão dores. A Justiça Eleitoral tem condições de realizar
do que defende um dos Deputados que me antece- essa consulta, tendo em vista a informatização alcan-
deu, ao questionar o Projeto Fome Zero, apresentado çada nas últimas eleições,
por Luiz Inácio Lula da Silva, Apresento, no dia de hoje, projeto de lei que

Uma das metas desta minha intervenção é fazer dispõe sobre a proibição do uso de métodos de re-
com que o salário mínimo volte a ter o valor de 100 crutamento de pessoal que possam causar dano à
dólares, auxiliando o combate à fome no Brasil. O Go- honra e à dignidade do trabalhador. Quero deixar
vemo deveria bater palmas, porque candidatos à Pre- transcrita a justificativa dessa proposta que enten-
sidência da República estão com objetivo que, no do profícua em razão dos novos métodos de geren-
meu entendimento, é bom para toda a sociedade bra- ciamento empresarial:

sileira, Tendo em vista as novas formas de
Sr, Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo administração empresarial voltadas para a

registrar a ação dos Ministérios da Justiça, da Cultura alta competitividade exigidas hoje para os
e do Desenvolvimento Agrário em apoío ao projeto de empreendimentos no contexto da interde-
lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial, de nos- pendência socioeconômica mundial, tam-
sa autoria, que temos certeza de que representará bém chamada de globalização, vemos, a
um marco na legislação deste País no que tange ao cada dia, a implementação de novos méto-
racismo e às discriminações. dos de recrutamento de pessoal.
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Entre esses novos mecanismos, en- de métodos de recrutamento que ofendam
contramos aqueles conhecidos como dinâ- tais direitos dos trabalhadores.
micas de grupo, pelas quais muitos candida- Nas ações de dano moral, uma das
tos a uma vaga na empresa são avaliados maiores dificuldades do magistrado é en-
ao mesmo tempo. contrar um quantum indenizatório. Nesse

Tais dinâmicas são atividades eficazes sentido, propomos que ao trabalhador can-
para se medir a capacidade de autocontrole, didato a uma vaga no quadro de pessoal
de criatividade, de iniciativa, de comando que sofrer ofensa a sua honra e dignidade
etc., características indispensáveis aos ge- seja devida uma indenização no valor de 10
rentes e aos executivos de empresas inseri- a 100 vezes o salário estabelecido para o
das em mercados altamente competitivos. cargo. Com esses limites, ficará mais fácil

Porém, de uns tempos para cá, esses para o juiz fixar o valor da indenização que
métodos de recrutamento têm sido aplica- será paga pelo empregador ou pelo recruta-
dos com algumas distorções, a ponto de dor ao trabalhador ofendido.
provocar danos morais aos candidatos que Esse é o meu registro no dia de hoje.
são obrigados a realizar atividades vexatóri- Obrigado, Sr. Presidente.
as e atentatórias de sua honra e dignidade. O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Sem revi-

a trabalhador candidato a uma vaga são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
no quadro de pessoal da empresa, nessas dos, gostaria de saudar a Câmara dos Deputados
dinâmicas de grupo, é tratado com desprezo pela realização desse grande evento sobre a ALCA,
e incúria ao ser submetido, por exemplo, a neste momento estratégico em que o mundo começa
testes nos quais é obrigado a imitar o com- a se voltar com muita preocupação para a guerra.
portamento e a atitude de animais ou a rea- A guerra no Afeganistão tem dois cenários bem
lizar atividades infantis por meio de jogos distintos, embora ambos sejam bastante macabros.
conhecidos popularmente como cabra-cega,
brincadeira de roda etc. Primeiro, podemos levantar a hipótese de que

as forças americanas, coligadas com as de outros pa-
Essas atividades não levam em conta íses, querem, de certo modo e em nome do terroris-

a idade, a religião, o sexo e a formação mo- mo, acabar com esse grande processo de corrupção,
ral e intelectual das pessoas avaliadas, o Talibã. Mas talvez a situação seja revertida e ao final
compelindo-as e arrastando-as ao descon- tenhamos resultado negativo, isto é, um país arrasa-
forto e à humilhação perante os demais can- do, assolado pela fome e que vai se constituir em
didatos. grande preocupação internacional, já que, de qual-

É inconcebível que numa sociedade quer sorte, somos co-partícipes de tudo o que vem
voltada para a valorização dos direitos e ga- acontecendo.
rantias individuais se permita tal afronta à Esse cenário coloca-nos numa guerra que vai
honra e à dignidade de um trabalhador que terminar rapidamente, ao passo que o outro, não.
se candidate a uma vaga em uma empresa. Com a aproximação do inverno no Afeganistão e su-

Esses direitos e garantias não devem pondo que a guerra se arraste por mais alguns me-
ser submetidos à lógica dos mercados que ses, como o mundo, diante do fenômeno da desuma-
comanda a tudo e a todos, independente- nizada globalização em que vivemos, enfrentaria a si-
mente da ética e da dignidade humana, a tuação? É a pergunta que faço a esta Casa. Como
ponto de os trabalhadores serem tratados será o day after? Temos certeza de que, se o Afega-
como simples peças de uma engrenagem nistão for derrotado, deixaremos mágoa e ressenti-
empresarial, na medida em que são despro- mento espalhados por todos os recantos do mundo.
vidos de sentimentos e emoções. Diante desses dois tristes cenários, ofereço,

Assim, com esse projeto temos a pre- para reflexão, a seguinte pergunta: será que os sete
tensão de salvaguardar a honra e a dignida- países mais ricos do mundo não estariam a pensar
de do trabalhador, direitos esses que mere- que essa guerra - ora no seu mais doloroso estágio,
cem, como quaisquer outros, serem protegi- visto que já vitimou sobretudo pessoas inocentes - e
dos pela lei. Para isso, sugerimos dar nova essa concentração de riqueza são o maior estigma da
redação ao art. 442 da CLT, proibindo o uso injustiça social do mundo contemporâneo?



Durante o discurso do Sr. José Unha
res, o Sr. Luiz Carlos Hauly, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Fernandes, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, hoje pela manhã participamos nesta Casa de au
diência pública com a finalidade de debater o Projeto
de Lei n° 4.147, que transfere a responsabilidade pela
gestão dos recursos hídricos dos Municípios para os
Estados.

A proposição, de autoria do Governo, pretende
criar condições para privatizar esse setor com a maior
rapidez, em atendimento às exigências do Fundo Mo
netário Internacional com relação ao crescente proces
so de afastamento do Estado dos serviços públicos.

Esse debate, da maior importância, precisa ser
realizado com mais cuidado e responsabilidade, a fim
de evitar outro desastre. A propósito, as experiências
do Brasil e de outros países nos quais esse tipo de
serviço foi transferido do Poder Público para a iniciati
va privada não são das melhores. O caso da Argenti
na é exemplar, uma vez que revela que o desastrado
processo de privatização conduziu ° país à situação
de insolvência. Quer dizer, sem dispor de ativos, prati
camente fica refém da condição que lhe é imposta pe
los interesses externos.

A água é bem público, é vida. Não podemos de
forma alguma tratar os recursos hídricos de acordo
com interesses que estão por trás, até porque no Go
verno ninguém é ingênuo. Pelo contrário, há muita
gente esperta que está fazendo negócio.
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Se, ao final desse conflito, o resultado for a re- Agora, nós da Oposição e o povo brasileiro não
consideração de idéias, a reflexão sobre injustiças so- podemos aceitar que a privatização se realize nessas
ciais, o reordenamento das relações internacionais, condições, porque redundará em prejuízo, em perda
poderemos dizer que Deus escreve certo por linhas de autonomia e de responsabilidade do Estado nos
tortas. Mas, se nada disso acontecer, se a ALCA, hoje serviços que oferece aos cidadãos.
discutida nesta Casa, chegar a ser mais um processo É necessário que os recursos hídricos sejam
de concentração de riqueza nas mãos de minorias, en- públicos. Embora não defendamos as empresas esta-
tão mais uma vez a iniqüidade se instalará no mundo, e tais nas atuais condições, defendemos o crescente
o terror, que hoje ocupa nossos lares, vai continuar. controle público do setor.

Apelo aos brasileiros e aos Parlamentares no Estamos vendo, por exemplo, a falência e as difi-
sentido de descerrarmos a cortina de nossa inteligên- culdades no setor elétrico. A crise energética tem a
cia e encararmos a atual situação sem o sentimento ver com o processo de transferência dos serviços pú-
de vingança. blicos para a área privada, que, além de cobrar tarifas

Muito obrigado. mais altas e não investir na expansão do setor, agrava
a presente crise. O mesmo pode acontecer em rela
ção à água.

Outro elemento que consideramos da maior im
portância, e não podemos nos abstrair disso, são as
condições atuais do mundo. Estamos vivendo uma re
alidade de incertezas e inseguranças. A água, bem
público e fundamental para a vida, hoje é alvo de
ameaças em escala mundial. Os Estados Unidos es
tão construindo um dos mais severos procedimentos
de segurança para resguardar seus recursos hídricos
e evitar atentados, contaminações e sabotagens, que
podem resultar em tragédias humanas.

Mais do que nunca a água é questão de segu
rança nacional, e o Estado deve preservar a vida de
seus habitantes. Portanto, ela não pode ser passada
para a iniciativa privada, como se quer. Melhorar a
qualidade dos serviços é importante, mas é preciso
aprofundar o controle público e não os procedimentos
de privatização. O Projeto de Lei n° 4.147 quer, na
verdade, fazer essa transferência para acelerar o pro
cesso de privatização.

Defendemos que se amplie esse debate. Não
podemos votar esse projeto de lei e nem seu substitu
tivo, que é insuficiente e não atende os anseios de
uma verdadeira política de saneamento para o País.
Defendemos que seja realizada conferência nacional
sobre saneamento, para que esta Casa e a sociedade
discutam o que deve ser feito com esses recursos, a
fim de que possamos construir políticas que efetiva
mente atendam ao interesse público e à segurança
nacional, além de preservar empresas fundamentais
para a construção da cidadania, da democracia e da
participação da população.

Neste sentido é que estamos lutando nesta
Casa para impedir a aprovação do Projeto de Lei n°
4.147, que é nocivo aos interesses nacionais, é noci
vo aos interesses públicos. Ele não atende à necessi
dade de modernização, ampliação e universalização
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de abastecimento ríssimos exemplares das primeiras edições de "Algu
ma Poesia", "Sentimento do Mundo", "A Rosa do
Povo", "Claro Enigma" e outras obras que se desta
cam no panorama da literatura brasileira.

A 4]8 Feira do Livro de Porto Alegre transcende,
assim, as fronteiras do Rio Grande para se fazer
evento de dimensão nacional, em favor da aproxima
ção dos Estados e da concórdia que deve unir os bra
sileiros. Em 1943, o grande escritor gaúcho Vianna
Moog comparava o Brasil a um gigantesco arquipéla
go cultural, onde as Unidades da Federação eram
ilhas que se distanciavam pelo isolamento e pela qua
se nenhuma comunicação.

Mais de meio século depois, o confronto de Vi
anna Moog não perdeu de todo a atualidade, para
tristeza nossa. Continuamos a ser populações que
mal dialogam, que praticamente não se vêem, como
se não fôssemos um mesmo e admirável país, uma
só e estupenda cultura. Esse, o ideal dos que promo
vem a Feira do Livro de Porto Alegre, confiantes em
que as diferenças regionais não nos distanciam, mas
nos unem; não nos empobrecem, mas nos fazem
mais ricos, mais fortes e mais belos.

Diferentemente de outras mostras, a Feira do li
vro de Porto Alegre não é uma bienal, contida em am
biente fechado: propõe-se, desde 1954, a ser uma
festa do povo, uma confraternização do público, em
que crianças e adultos, jovens e idosos, estudantes e
professores encontrem-se ao ar livre, juntem-se a céu
aberto para celebrar o livro, valorizar o saber e difun
dir a leitura.

Esse, o sentimento com que saudamos aqueles
que promovem essa emocionante festa, na pessoa do
Presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Prof.
Paulo Flávio Ledur. Tanto quanto um evento cultural de
que nos orgulhamos, a Feira do Livro de Porto Alegre é
prova da confiança, do trabalho e do esforço com que o
povo gaúcho se empenha por um Brasil melhor, mais
digno e mais justo para todos os brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, es
tão sendo concluídos os trabalhos da Comissão
Especial instalada para apreciar o projeto que propõe
o banimento da fibra do amianto em nosso País, de
autoria do ex-Deputado Eduardo Jorge e do Deputa
do Fernando Gabeira. Essa Comissão encerra seus
trabalhos com a apreciação e votação do relatório do
nobre e ilustre Relator, Deputado Ronaldo Caiado, o
qual, certamente, envolverá a Casa.

Gostaria de fazer duas observações: a primeira,
referente ao mérito do relatório do Deputado Ronaldo

dos serviços de saneamento e
d'água de que necessitamos.

Saúdo, portanto, a realização dessa audiência
pública, que contou com representantes do movimen
to sindical, de empresários, de Governos Estaduais,
de Governos Municipais, de todo o País, que, de for
ma unânime, trouxeram sua preocupação com o an
damento do Projeto de Lei n° 4.147. Essa discussão
precisa ser feita de outra maneira, mais aberta, mais
participativa, sem açodamento, para impedir que se
cometa um crime contra os interesses do povo com a
privatização de um bem fundamental à vida como a
água.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no dia 26 de outubro, abre-se
a 4]8 Feira do Livro de Porto Alegre, um dos mais ex
pressivos eventos literários do Rio Grande e dos mai
ores da cultura brasileira. No ano passado, os estan
des de livreiros e editores foram visitados por 1 milhão
e 600 mil pessoas, às quais se venderam nada menos
do que 432 mil livros. Neste ano os expositores che
garão a 187, entre eles os da área internacional, com
representantes de doze países e a participação do
Centro de Cultura Islâmica.

Será patrono da Feira, no corrente ano, o escri
tor santa-mariense Armindo Trevisan, poeta, crítico
de arte e ensaísta, com obras traduzidas em várias
línguas e que recebeu, entre outros, o Prêmio Nacio
nal de Poesia "Gonçalves Dias", em 1964, o Prêmio
Nacional de Brasília, em 1972, e o Prêmio Aplub de
Poesia.

O país homenageado será o México, e, pela pri
meira vez, um Estado brasileiro se fará presente
como convidado especial: Minas Gerais, a terra de
Carlos Drummond de Andrade, a quem os gaúchos
renderão a primeira homenagem alusiva ao centená
rio de nascimento do grande poeta, que o Brasil intei
ro comemorará em 2002. Por essa razão, será inau
gurada na Praça da Alfândega, onde acontece a Fei
ra, monumento do escultor gaúcho Xico Stockinger,
onde se vêem Drummond e Mário Quintana, dois dos
mais ilustres nomes da poesia brasileira. Ali, a céu
aberto, ficarão eles para sempre, imortalizados em
bronze, a nos lembrar os versos primorosos com que
nos inundaram a vida de beleza e emoção.

Importante será, também, a mostra "Tem um
Poeta no Meio do Caminho", com as primeiras edi
ções dos livros de Drummond pertencentes à coleção
do bibl iófilo Waldemar Torres. Dedicada à memória da
escritora Maria Julieta Drummond de Andrade, filha
do poeta, a exposição ensejará ao público ver os ra-
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Caiado. Eu e os Deputados Dr. Rosinha e Jair Mene- O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Sem
guelli apresentamos voto em separado ao relatório. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Como essa é uma matéria que interessa ao Brasil in- putados, o Deputado Geddel Vieira Lima fez ilações,
teiro, seu mérito não pode deixar de ser lido, aprecia- aliás, não verdadeiras, a respeito da conduta do Tribu-
do e estudado pelo conjunto da nossa Casa. Ele não nal de Justiça do Estado da Bahia e do Tribunal Regi-
pode ficar restrito ao âmbito daquela Comissão, por onal Eleitoral.
mais responsabilidade que ela tenha. Ora, o Tribunal de Justiça da Bahia é composto

A Casa precisa ser ouvida como um todo, pois a por homens de profundo saber jurídico e de conduta
fibra do amianto tem sido banida em vários países do ilibada. Então, Sr. Presidente, não entendo como o
mundo. Recentemente, foi banida em países vizinhos, Deputado Geddel Vieira Lima faz ilações sobre aque-
como Uruguai e Chile, e também em países da Euro- le Tribunal, que não é alienado a ninguém, a não ser à
pa, que estão promovendo agora um processo de de- Justiça e em prol da Justiça. Aquela Corte tem recebi-
samiantação do ambiente. Então, trata-se de um pro- do elogios de todo o Brasil pelo seu comportamento.
jeto que interessa à Casa. O errôneo posicionamento do nobre Líder do

Mas, além do mérito, Sr. Presidente, quero refe- PMDB mostra que S.Exa. já antevê a fragorosa e aca-
rir-me à forma como se deu aquela votação. Na última chapante derrota que o PMDB sofrerá na Bahia. Pro-
reunião, houve um problema gravíssimo, do meu pon- cura S.Exa. bode expiatório e culpa o Tribunal de Jus-
to de vista. O Presidente, Deputado Pedro Chaves, de tiça e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado pelo fu-
Goiás, encaminhou uma votação que não condizia turo desempenho de seu partido.
com a realidade daquele momento, o que se configu- A derrota do PMDB na Bahia será imposta pelo
rou, no meu modo de ver, em fraude regimental, que povo baiano, indubitavelmente, e as dificuldades do
tem de ser punida pelo Presidente da Casa. nobre Líder do PMDB para reeleger-se são evidentes.

Portanto, não é somente o mérito que queremos S.Exa. não terá nessa eleição apoio do Senador Anto-
debater, apesar de, evidentemente, ser o aspecto que nio Carlos Magalhães, que foi aos canais de televisão
devemos analisar com mais rigor. Não podemos ser pedir votos aos amigos para S.Exa.
complacentes com o tipo de encaminhamento que foi Quero registrar também que o povo baiano ele-
feito. Havendo maioria no plenário da Comissão, que geu um dos melhores Senadores para o Senado da
se vote e ganhe a opinião da maioria, mas não pode- República, Waldeck Ornélas. E as duas decisões do
mos ferir o Regimento para formar uma maioria. TRE da Bahia vieram ao Tribunal Superior Eleitoral e

Naquela ocasião, alertei o Presidente da Comis- foram ratificadas.
são de que estava procedendo de forma incorreta e Sr. Presidente, repito, a derrota do PMDB na Ba-
que eu iria recorrer. S.Exa. me respondeu: "Pois bem, hia e as dificuldades para reeleger-se que enfrenta o
Sr. Deputado, pode recorrer". Foi o que fiz. Peguei a Líder Geddel Vieira Lima já o colocam a fazer ilações
fita de áudio, as notas taquigráficas e a lista de pre- sobre comportamento do Tribunal de Justiça e o Tri-
senças daquela reunião. Estou mostrando esse mate- bunal Regional Eleitoral do Estado.
rial ao Presidente da Casa e, posteriormente, o farei Era o que tinha a dizer.
ao Presidente do Conselho de Ética, mostrando que O SR. MÁRCIO BITTAR (Bloco/PPS - AC. Pro-
não havia número regimental para que a Comissão nuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sras. e
prosperasse naquele momento. Srs. Deputados, a cada instante explode novo surto

O Presidente deu andamento à Comissão sem de violência, embora as promessas do Governo, com
haver número regimental. Ele insistiu - e a fita é bem seu Plano Nacional de Segurança Pública, tivessem
clara - em dizer que havia dezoito Deputados votan- mostrado que tudo terminaria bem. Não terminou.
do. O Deputado Cleonâncio Fonseca, de Sergipe, era Dia desses, pela televisão, assistimos a uma
dado como presente, mas não estava lá. O Presidente das mais insólitas cenas: em uma favela do Rio, em
daquela Comissão e o Deputado Jovair Arantes, que frente a uma escola pública, em cujo pátio algumas
secretariava a reunião, feriram o Regimento Interno, crianças se distraíam, os traficantes montaram uma
por isso foram representados à Presidência da Casa. autêntica feira de drogas, ali anunciando, com o maior

Esperamos discutir o mérito, mas não vamos despudor, os preços que ofereciam. Tudo em altos
atropelar a forma de conduzir a democracia na nossa brados.

Casa. O Governador do Estado correu às emissoras
Muito obrigado, Sr. Presidente. para dizer que o uso de drogas não era exclusivo da
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gente pobre das favelas, porque todos sabiam que na para se acabar com o crime. Mas isto, sabe-se desde
Zona Sul do Rio, onde vivem os mais abastados, seri- a embriaguez bíblica de Noé, é impossível.
am oferecidas mesas de drogas nas festas que ali se Muito obrigado pela atenção

realizavam. O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
É curioso, Sr. Presidente. Sem querer defender o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

ninguém, pelo menos os mais abastados se compor- putados, o jornal A Tarde vem veiculando graves de-
tam melhor, porque a oferta de drogas é feita a portas núncias dando conta de que os consumidores de
fechadas. E se, afinal, todo mundo sabe disso, sa- energia elétrica no Estado da Bahia têm pago muito
bem-no, da mesma maneira, o Sr. Governador e tam- mais do que o devido pelo serviço prestado.
bém os encarregados da segurança pública no Rio de Segundo o jornal, considerado apenas o quesito
Janeiro. O que, acabamos de entender, de nada adi- "Valores a mais cobrados na conta", as estatísticas da
anta, porque o narcotráfico segue a pleno vapor, infe- Agência Reguladora mostram que houve um salto de
licitando vidas e auferindo gordos lucros. 561 ocorrências no ano passado para 1.670 registros,

Nada, no entanto, nos impressionou mais do computados até o dia 17 deste mês. "Há casos em
que um estranho conceito de segurança pública de- que o consumo apresentado fica até 50% acima do
fendido exatamente pelo Comandante da Polícia Mili- valor real", alerta o ouvidor Jorge Mot1a Amorim.
tar do Rio de Janeiro, durante uma conferência ali rea- A Diretoria de Atendimento e Orientação ao
lizada e que reuniu responsáveis pela segurança pú- Consumidor do PROCON/BA reiterou a maciça inci-
blica em todo o País. Para S. Sa., a questão se deslin- dência de reclamações sobre cobrança indevida da
daria se a população cheirasse menos, se injetasse COELBA. Segundo dados coletados até o último dia
menos drogas, com o que, impossível negar, deixaria 19, 63,33% dos problemas de energia elétrica leva-
à míngua os narcotraficantes. dos ao órgão indicam ocorrência de irregularidades

Seria grotesco, se não fosse trágico. Grotesco na cobrança.
porque indica um tipo de conclusão meramente cas- Diante desse quadro, nos termos do art. 113, §
trense para uma questão que tem raízes bem mais 1E, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos De-
profundas e, portanto, exige solução mais complexa putados, encaminhei ao Sr. Ministro de Estado das
que o bisonho entendimento daquele militar. E trágico Minas e Energia indicação para que seja determinada
porque dá a perceber que a questão da segurança à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e às
pública, na área atinente ao tráfico de drogas, pode concessionárias de distribuição de energia elétrica a
estar entregue a esses pobres coitados que, diante inclusão, nas faturas de energia elétrica, de mensa-
do fracasso absoluto das forças que comandam, fren- gem alertando os consumidores sobre a eventual
te ao crime organizado, saem pela tangente ou então, existência de débitos anteriores.
com falso desprezo, mas absoluta frustração, repe- Na referida indicação, ressalto ainda ao Sr. Mi-
tem a raposa da fábula: as uvas estão verdes! nistro o fato de que os usuários dos serviços de ener-

Estranho, muito estranho esse raciocínio, ca- gia elétrica recebem, em seus domicílios ou empre-
paz de levar nossas autoridades consideradas res- sas, contas que primam pelo hermetismo, em especi-
ponsáveis a outras conclusões naturalmente ex- ai no que tange ao cálculo dos valores devidos pelos
cêntricas: se nossa população adoecesse menos, serviços prestados, o que é um absurdo.
não seriam necessários tantos hospitais; se nin- Indico também ao Exmo. Sr. Ministro das Minas
guém saísse à rua, ninguém seria assaltado; no e Energia que, no intuito de tornar mais transparentes
mesmo passo, se ninguém ficasse em casa, nin- as obrigações tanto dos consumidores quanto dos
guém seria seqüestrado. concessionários dos serviços de energia elétrica, de-

V.Exa., Sr. Presidente, que nos perdoe por es- termine à ANEEL a expedição de normas regulamen-
tarmos divagando dessa maneira. Mas a imprensa, tadoras que estabeleçam, para as concessionárias
em todo o Brasil e, ademais da imprensa, nossa po- de distribuição de energia elétrica, a obrigatoriedade
pulação, no dia seguinte a declarações assim tão es- de informar, nas faturas mensais encaminhadas aos
tapafúrdias, refletiram de pronto o assombro de todos consumidores, a existência de eventuais débitos não
que decodificaram o conceito elaborado pelo Sr. Co- liquidados, bem como, de maneira clara e destacada,
ronel de forma a mais plana: os viciados são os res- os valores devidos a título de serviços prestados, mul-
ponsáveis por essa imensa tragédia que é o crime or- tas e juros e demais encargos financeiros pelo atraso
ganizado. Portanto, bastaria liquidar com os viciados na quitação dos pagamentos.
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Sr. Presidente, temos que garantir o respeito Nesta observação, posso citar como exemplo
aos direitos dos cidadãos consumidores de energia um dos vários projetos de perfil social-democrata to-
elétrica e que haja a prestação de serviços públicos cados pela Prefeitura de Macaé, pela importância de
de boa qualidade, com transparência e honestidade. sua concepção e do que representa para o Município

Afinal, num Estado Democrático de Direito, o e seu povo. Refiro-me ao Programa Saúde de Famí-
Presidente da República, os Governadores, os Prefei- lia, apoiado no Município pelo Ministério da Saúde, na
tos, os Deputados, todos, enfim, prestam contas de defesa de um dos principais pontos defendidos pelo
seus atos - e têm de fazê-lo com transparência. Governo Federal.

Não há razão para que o consumidor continue Para cada equipe do Programa Saúde de Famí-
sendo enganado por empresas que cobram até mais lia, fixa-se um custo da ordem de R$ 12.000,00 men-
de 50% do que lhes é devido. sais, cobertos pela Prefeitura, com contrapartida da

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presi- ordem de R$ 2.800,00 do Ministério da Saúde. Com
dente. esse investimento, que até o final do ano chegará a

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o ser de R$ 2,5 milhões, o Prefeito Sylvio Lopes tem al-
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- cançado grandes vitórias, como a sensível redução
tados, tem sido o desenvolvimento social e econômi- da mortalidade infantil.
co marca indelével da gestão do PSDB - cujo progra- Finalizo minha exposição, saudando o Prefeito
ma defendo integralmente -, pela grandeza dos pro- Octávio Carneiro, que igualmente se esmera no em-
jetos que evoca e que levam aos Municípios onde o penho de oferecer ao povo de Quissamã, no norte do
partido é governo melhoria da qualidade de vida da Estado do Rio de Janeiro, variadas iniciativas públi-
população. cas, em que se destacam aquelas concentradas nas

Não devo esquivar-me, Sr. Presidente, de ob- áreas sociais, com ênfase especial para a saúde, sa-
servar esses fatos. E assim me comporto não por ser neamento e educação.
Deputado Federal do PSDB, mas por ser Deputado A gestão do Prefeito Octávio Carneiro é marca-
Federal eleito pelo norte, noroeste e centro-norte do da pelo diálogo aberto com a comunidade quissama-
Estado do Rio de Janeiro, onde é possível listar Muni- ense, dela extraindo os subsídios necessários para a
cípios que abraçam os diferentes pontos do programa formação de suas bases administrativas, delineando,
social-democrata, com a imposição de medidas que dessa forma, o compromisso com os seus cidadãos.
beneficiam milhares de cida?ãos fluminenses. . É com muito orgulho que me dirijo, Sr. Presiden-

~? caso do n~rte flumlnens,e, .quero menclo.nar te, a esses dois Prefeitos de minha região, por reco-
especlflc~mente dOI~ gest~res pubh~os: os Prefelt~s nhecer que, apesar das dificuldades que enfrentam,
de Macae e. ~e QUls~ma, re~~ectlvament~, Sylvlo não abrem mão de seus ideais, mantendo suas forças
Lopes e Octavlo. ~arnelro, administradores. cientes de voltadas para o bem-estar de seus Municípios.
suas responsabilidades para com a comUnidade, sem "
se distanciarem, em nenhum instante, dos princípios . Ao encerr~r este ~ronunclament~, ~eltero ~eu
da social-democracia. apoIo aos Prefeitos Sylvlo Lopes e Octavlo Carneiro,

Dotados de elevada experiência, homens públi- na postura de parceria que mant~nho com todo o nor-
cos de inquestionáveis caráter e retidão, Sylvio Lopes, te, noroe~~e e centro-norte fluminense, por entender

M . O t' . C' Q . - bos que a reglao merece todo esforço de minha parte noem acae, e c aVIo arnelro, em U1ssama, am . _ .
Prefeitos reeleitos, atuam como exemplo de moralidade ~entldodda obtençao de recursos e apoIo para suas
administrativa, dando demonstrações do quanto pode eman as.
ser feito em prol dos munícipes, com isenta gestão dos Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras e
recursos financeiros e direcionamento das iniciativas Srs. Deputados.
para as áreas da saúde, da promoção social, da educa- O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pro-
ção e do desenvolvimento econômico. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Em face disso, caros colegas desta nossa cotidia- Srs. Deputados, a regulamentação da certificação di-
na vivência parlamentar, venho à tribuna expor minhas gital vai se constituir em um importante passo para
saudações iniciais ao Prefeito Sy/vio Lopes, incansável melhorar a produtividade do País. Trata-se de um sis-
condutor de agenda social e desenvolvimentista, deter- tema capaz de comprovar a autoria de uma mensa-
minada pelo equilíbrio administrativo e pela aplicação gem transmitida pela Internet, contribuindo para que
dos recursos do Erário em projetos que têm provocado esse serviço seja muito mais utilizado para assinatura
verdadeiras revoluções em Macaé. de contratos, comércio e banco eletrônico.
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Mas a principal vantagem desse novo sistema
poderá ser a viabilização das relações financeiras
dos Poderes Públicos com os cidadãos. Operações
como pagamento de impostos, por exemplo, poderão
ser feitas sem as filas dos bancos ou dos guichês das
repartições públicas, melhorando sensivelmente a
qualidade do atendimento aos usuários.

A partir da utilização desse sistema digital, nin
guém mais poderá questionar o recebimento de de
terminada quantia. Isso porque nenhum recibo pas
sado e assinado poderá ser contestado. É o fim das
morosas e desgastantes filas, dos conflitos entre as
pessoas ou instituições sobre comprovação ou não
de pagamentos etc.

Em fase de regulamentação, esse sistema será
uma importante arma de valorização da cidadania e
motor do desenvolvimento do comércio e das finan
ças por meio da Internet. Gradualmente, o Brasil vai
se colocando na primeira linha da modernidade e cri
ando um ambiente de negócios capaz de favorecer a
atração de capitais e a aceleração das transações co
merciais.

Uma revolução especial se dará particularmen
te na área dos cartórios. Uma escritura pública, docu
mentos que necessitam ter fé pública poderão ser
chancelados via Internet, com toda segurança para
as partes.

Mas essa revolução não significará o fim dos
cartórios. Eles serão os primeiros a aderir à nova tec
nologia de forma a tornar seus serviços mais ágeis e
menos onerosos para os contribuintes. Os próprios
cartórios estão constituindo uma sociedade certifica
dora para operar nessa modalidade.

As fraudes cometidas em registros de documen
tação de terras, particularmente em alguns cartórios
do interior do País, terão pela frente uma barreira qua
se intransponível. E os cartórios que agem com corre
ção serão os primeiros a aderir e apoiar a implanta
ção da certificação digital.

Juntamente com o novo sistema de pagamen
tos, a medida colocará o Brasil entre os países de ma
ior segurança nas transações e transformará nossos
centros financeiros nos principais pólos das finanças
do continente. É um avanço que devemos fazer com
urgência, aproveitando o momento de perplexidade
mundial, momento este que será seguido por um pe
ríodo de maior competitividade na área externa.

Paralelamente a essas medidas de dinamiza
ção da área financeira, estão sendo adotadas tam
bém providências no sentido de desburocratizar as
atividades ligadas ao comércio exterior. E a certifica-

ção digital também terá papel fundamental na simplifi
cação das rotinas ligadas às exportações.

É lógico que só a certificação digital não basta
para tornar o País mais eficiente. Reformas em discus
são também devem ser aceleradas para elevar a po
tencialidade econômica do País, contribuindo, inclusi
ve, para a redução do "risco Brasil" e sua repercussão
sobre taxas de juros e seguros, devolvendo a seguran
ça dos investidores externos na nossa economia.

Superando esses desafios, estaremos amplian
do as chances de o País emergir mais forte depois
dessa turbulência atual e em melhores condições
para participar positivamente do realinhamento dos
itinerários de investimentos internacionais e fluxos
comerciais.

Essas e outras medidas terão cada vez maior in
fluência nos destinos nacionais à medida que o País
possa, também, resgatar parte da imensa dívida social
para com as parcelas mais sofridas da população e re
duzir a preocupante concentração de renda no País.

O tempo urge e a sociedade tem pressa por es
sas mudanças. Sem elas, o Brasil dificilmente romperá
as amarras que impedem o crescimento sustentável
de sua economia, a ampliação da oferta de emprego e
a melhoria das condições de vida dos brasileiros.

Muito obrigado
O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - se.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho falar por aquele que
não precisa de porta-voz, mas que, infelizmente, ain
da não tem falado muito alto ao povo brasileiro. E é
justamente sobre esse distanciamento que quero em
basar o meu discurso. Pasmem, o livro é considerado
objeto de luxo no Brasil!

Não bastasse o fato de a maioria das pessoas
considerar o livro um objeto supérfluo, nossas biblio
tecas são mal instaladas, não possuem acervo nem
mesmo razoável e são raridades, bem como são os
museus e teatros. Infelizmente, não somos um povo
que lê. A explicação não é difícil: somos um país de
maioria pobre, onde o livro e a cultura não estão na
lista de prioridades. Mesmo porque nem mesmo o
Governo conseguiu resolver o problema da educação
no País.

Não somos como os gregos e romanos, para
quem saber ler e escrever significava ter as bases da
educação adequada para a vida e o meio de integra
ção efetiva do cidadão na sociedade. A nós, os brasi
leiros, as pesquisas indicam que nos faltam tempo, di
nheiro e interesse para que as pessoas alfabetizadas
a partir da adolescência passem a freqüentar as livra
rias e bibliotecas.
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Precisamos promover o livro. Precisamos incen- Muito obrigado.
tivar o hábito da le~ura. O livro é um objeto realmente O SR. JOAQUIM FRANCISCO (Bloco/PFL -
caro para um país economicamente desestabilizado PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
como o Brasil, que ainda não percebeu que a educa- Sras. e Srs. Deputados, continuam extremamente
ção é uma das alavancas para o desenvolvimento. preocupantes os índices relacionados ao analfabetis-
Um povo mais instruído tem maior capacidade de en- mo no mundo. Tratase da persistência de uma disfun-
contrar meios de transformar suas vidas, de mudar ção social que parece inconcebível na era moderna;
seus paradigmas e de construir uma sociedade mais persistência que atinge mais de 875 milhões de pes-
desenvolvida. soas, o equivalente a 20% da população mundial po-

Portanto, enquanto não é possível aos nossos tencialmente incorporada ao universo do conheci-
cidadãos comprar livros com uma freqüência razoá- mento sistematizado no código máximo de comunica-
vel, importante será criar um projeto de apoio às bibli- ção entre os homens.
otecas públicas brasileiras, criando novas unidades, Ainda mais preocupantes, para não dizer alar-
ampliando e melhorando as já existentes; treinar o mantes, são as projeções da UNESCO para os próxi-
pessoal vinculado às bibliotecas, com apoio do mos dez anos, quando se antecipa uma modesta me-
SEBRAE; divulgar nos meios de comunicação mais Ihoria nesse quadro. Assim, em 2010, aquele número
acessíveis o endereço e o horário de funcionamento deverá cair apenas para 830 milhões, a não ser que,
de cada unidade; fomentar a doação de livros pela so- para usar expressão da própria UNESCO, seja defla-
ciedade civil e informatizar todas as bibliotecas públi- grada imediata "ação de grande envergadura".
cas de maneira a modernizá-Ias e possibilitar aos Essa afirmação denota, Sr. Presidente, a insufi-
seus usuários o acesso às novas tecnologias. ciência das políticas públicas com que o problema

Sendo assim, é preciso criar efetivas condições vem sendo confrontado, tanto em âmbito nacional
para que o brasileiro possa ler muito mais do que lê quanto internacional. É verdade que alguns países,
hoje. Devemos estimular nossos futuros líderes, em- entre os quais é de justiça incluirse o Brasil, têm em-
presários, políticos e profissionais liberais à leitura preendido significativos e bemsucedidos esforços no
para que eles possam estar mais bem preparados setor, reconhecido como pedra angular de qualquer
para a tomada de decisão. Pesquisas indicam que os processo de desenvolvimento socioeconâmico. Mas é
nossos universitários não têm o costume de comprar também verdade que, a despeito da percepção de
as obras literárias, chegando muitas vezes ao final do sua importância e das conseqüentes intervenções,
curso sem ter lido uma obra completa, dando-se por no âmbito oficial ou particular, para sua valorização
satisfeitos apenas com leitura de material xerocado e prática e priorização estratégica, a realidade se situa
resumido. muito aquém do pretendido.

Por essa razão, não raro ouvimos dizer que os Consoante a Organização das Nações Unidas
nossos universitários escrevem mal e a comunicação para a Educação, Ciência e Cultura, o desafio repre-
oral é realizada com extrema deficiência lingüística. sentado pelo analfabetismo longe está de equaciona-
Nem mesmo a leitura de jornais é muito freqüente. do, particularmente em algumas regiões do planeta,
Infelizmente, a leitura está em baixa, e o livro só en- gerando um quadro que a instituição denomina de
contra alta nos seus preços. E, neste momento, acre- "concentração geográfica" de iletrados: dos 25 países
dito que o Governo precisa investir de tal maneira na com nível de analfabetismo superior a 50%, nada me-
educação e criar uma política de barateamento das nos de 17 se encontram na África Subsaariana e no
publicações, a fim de aproximar mais os estudantes Sudeste Asiático. De par com essa discrepância, uma
das livrarias e dos livros. outra, de igual gravidade, se desenha no contexto

Estamos carentes de intelectuais e pensadores, mundial, denominada de "crescente feminização do
vemo-nos órfãos de inteligências. Somos ludibriados analfabetismo": 66% do total de analfabetos, ou seja,
facilmente por uma minoria detentora de conheci- 580 milhões de indivíduos, são mulheres.
mento, por não haver ninguém que contraponha as Temos aí, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
idéias voltadas a nos persuadir e convencer a perma- dos, uma lastimável seqüência de contradições. Pare-
necer nesse estado de completa inércia e de pouca ce inacreditável que, em um mundo dominado pelos
participação. Chega! Somos um país sedento de in- impressionantes instrumentos ultramodernos de
formação. Somos um povo repleto de talentos e de ciência, tecnologia e informação, processados sob o
homens com grandes potenciais. Não podemos mais signo da instantaneidade, tantos milhões de seres hu-
desperdiçá-los. manos ainda se achem excluídos dessa realidade re-
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volucionária de que tanto nos envaidecemos. Tam- orgulha - e em nada nos consola - a precedência afri-
bém causa espanto o fato de estarem as mulheres, cana e asiática nesse cenário de deficiências. Tam-
em tempos de tanta afirmação e participação na vida pouco nos serve de alento o fato de estarmos atingin-
comunitária, cada vez mais marginalizadas dos bene- do, a pouco e pouco, indicadores menos vexatórios
fícios decorrentes daquela revolução. de exclusão educativa. Pois se trata, na verdadeira

Sem dúvida, uma conexão se estabelece entre acepção, de números relativos, em especial por duas
a citada "concentração geográfica" e a "feminização" razões: eles nos situam muito mal na própria moldura
da carência educacional: a cultura predominante na- latinoamericana; e não levam em sistemática linha de
quelas regiões da Ásia e da África explicaria, em conta os mencionados analfabetos funcionais, cujo
grande medida, a desproporção entre os sexos. Des- percentual não deixa de ser aberrante.
sa perspectiva, as entidades envolvidas com a ques- A contradição apontada, no plano mundial, pela
tão passam a dispor de indicadores e referenciais existência de quase 900 milhões de pessoas sem ins-
para enfrentar o problema com maior efetividade. trução em plena era eletrônica, encontra exata equi-

Mas o problema em si mesmo, Sr. Presidente, valência entre nós. Uma das dez maiores economias
transcende fronteiras culturais, nacionais e regionais, do mundo, o País ainda abriga, em seu imenso e rico
invadindo até espaços geográficos tidos como com- território, dezenas de milhões de brasileiros sem
ponentes do Primeiro Mundo. A UNESCO aponta de- acesso ao requisito básico do exercício da cidadania.
formações em países de altíssimo grau de desenvol- Aquela ação de grande envergadura, preconiza-
vimento econômico, intelectual e científico, nos quais da pela UNESCO no âmbito global, tem também sua
ponderáveis parcelas da população se inscrevem en- exata correspondência no conjunto nacional. Reco-
tre os analfabetos, quando nada os chamados "funci- nhecemos, mais uma vez, os esforços que vêm sendo
onais". Estes, como se sabe, são incapazes de refle- feitos nesse sentido pela administração pública. Re-
tir, interpretar, decodificar e atuar sobre o conteúdo do conhecemos as dificuldades naturais que se ante-
texto escrito, apesar de sua suposta capacidade de põem ao projeto educacional em curso no Brasil. É de
leitura e escritura. Seria, esse, um processo pura- ressaltar que transformações radicais dessa ordem
mente automático, sem criatividade, aquisição inte- demandam maturação, persistência. articulação e co-
lectiva e participação crítica. ordenação permanentes e integradas. Para atingir ob-

A ser verdade, como consensualmente consa- jetivo assim complexo, por vezes até mesmo a dispo-
grado, que não ocorre avanço concreto e explícito nibilização tecnológica pode representar empecilho,
sem a equivalente contrapartida educacional, esta- em função da irresistível atração exercida pelo auto-
mos diante de um mapamúndi de carências em tudo matismo das máquinas, em detrimento do exercício
contrastantes com os propósitos que dão forma e criativo e humanístico, requisito básico da assimila-
sentido ao ideal de universalização e disseminação ção educativa. Também reconhecemos que, não obs-
de conhecimentos. Por outro lado, se aplicarmos os tante a promissora participação de entidades nãogo-
indicadores de analfabetismo a determinadas áreas vernamentais no processo, ainda não se estabeleceu
do planeta, comprovaremos que a textura continental a necessária emulação na tarefa pedagógica, a ponto
em que nos incluímos também exibe graus inaceitá- de se imprimir maior velocidade aos efeitos do seu
veis de atraso no setor. engajamento.

Com efeito, a América Latina e o Caribe, à exce- Entretanto, por sobre todos os obstáculos, esta-
ção de dois ou três países, amargam o dramatismo de mos sendo progressivamente convocados à cruzada
suas posições no ranking dos iletrados do mundo. da efetiva alfabetização dos brasileiros, no curtíssimo
Particularizando o caso brasileiro, ainda é extensa e prazo. Se o que falta é a tal "ação de grande enverga-
intensamente longo o curso a cumprir no sentido da dura", cumprenos ampliar e aperfeiçoar os mecanis-
alfabetização de suas populações, sobretudo naque- mos em prática. Assim poderemos chegar ao fim da
las áreas socialmente defasadas, a exemplo do Nor- década com perspectivas bem mais otimistas e favo-
deste brasileiro. ráveis do que as que se delineiam no horizonte inter-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando nacional.
nos referimos à longa caminhada que nos cumpre Era o que tínhamos a dizer.
empreender com vistas à melhoria das condições Muito obrigado.
educacionais no Brasil, temos de levar em considera- O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro-
ção. para melhor e para pior, realidades como as aqui nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e
esboçadas a partir dos dados da ONU. Em nada nos Srs. Deputados, a Força Aérea Brasileira desempe-
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nha importante papel na promoção do esforço de
despertar a confiança de todos nos grandes objetivos
nacionais. Em primeiro lugar, é de se ressaltar a tarefa
que empreende na defesa de nossas fronteiras geo
gráficas; e, mais do que isso, no que realiza, sempre
avançando, no campo da solidariedade, é de se lou
var o seu pioneirismo, sobretudo o trabalho feito pelo
Correio Aéreo Militar, desde que o Brasil ainda se
configurava num enorme arquipélago de populações
desabrochando-se para o mundo com toda a sua po
tencialidade humana e sua riqueza material.

Quero lembrar, no Dia do Aviador, a figura herói
ca do Brigadeiro Eduardo Gomes, que deu luz e vida
ao ideal de Santos Dumont. No seu livro "O que eu vi e
o que nós veremos", o inventor do mais pesado que o
ar chamou a atenção para a função preponderante
que teria de exercer nos tempos modernos nossa avi
ação civil e militar. Como Saint-Exupéry, o ilustre bra
sileiro sabia que a máquina é um fim, mas o avião,
não; o avião é um instrumento, corno a charrua. Sua
finalidade é, pois, a de servir, de estar a serviço do ho
mem e, naturalmente ajustado à ciência e à técnica,
proporcionar-lhe benefícios, cumprindo sua missão e
sua responsabilidade de edificar o futuro do mundo
sempre numa base melhor e mais humanizada.

Honra-me também poder citar os nomes dos bri
gadeiros Dioclésio Lima de Siqueira, que foi Ministro
do Supremo Tribunal Militar, e Nelson Freire Lavanére
Wanderley, que foi Ministro da Aeronáutica e Chefe
do Estado Maior das Forças Armadas, tendo partici
pado da II Guerra Mundial acompanhando o General
Mascarenhas de Moraes no Mediterrâneo, onde reali
zou 13 missões de beligerância como piloto, em
aviões de caça, pelo que recebeu diversas condeco
rações. Do mesmo modo, faço referência ao Brigadei
ro Lysias Rodrigues, cujo pioneirismo permitiu a ex
pansão do Correio Aéreo Militar em Goiás e no hoje
Estado do Tocantins, oferecendo superior assistência
humanitária às populações interioranas.

O Correio Aéreo Militar foi criado por iniciativa
de um grupo de jovens militares liderado por Eduardo
Gomes, sob a denominação inicial de Serviço Postal
Aéreo-Militar. Começou usando os velhos aviões Cor
tiss Fledling, na falta de aparelhos mais modernos.
Em 12 de julho de 1931, os Tenentes Montenegro Fi
lho e Nelson Freire Lavanére Wanderley decolaram
do Campo dos Afonsos com destino a São Paulo le
vando apenas duas cartas, no primeiro vôo do Corre
io Aéreo Militar. A partir de 1941, ampliadas as rotas e
modernizados os aparelhos, o Correio passou a ser
vir de linhas regulares mais de 200 cidades brasilei-

ras, atingindo ainda dezenas de Capitais da América,
Europa e Oriente Médio.

Goiás foi muito bem servido pelo Correio Aéreo
Militar, particularmente suas regiões nordeste e norte,
beneficiárias diretas da ação pioneira de Eduardo Go
mes, Montenegro Filho, Clóvis Bravassos e Nelson
Freire Lavanére Wanderley, aviadores que se tornaram
cidadãos beneméritos das comunidades goianas ribei
rinhas do Tocantins. Foram eles poderosos estimula
dores das atividades de educação e de saúde desen
volvidas pelos padres dominicanos de Porto Nacional,
além de outras exercidas por congregações religiosas
para a evangelização cristã, inclusive de sociedades
indígenas. Material escolar, medicamentos, transporte
urgente de doentes atacados de graves enfermidades,
assistência social e educação de necess~ados foram
alguns de inúmeros outros benefícios levados por es
ses aviadores ao setentrião de Goiás.

Quando na reserva remunerada no posto de Te
nente-Brigadeiro-do-Ar, Nelson Freire Lavanére Wan
derley lançou o livro intitulado "História da Força Aé
rea Brasileira", tendo obtido o prêmio General Tasso
Fragoso da Biblioteca do Exérc~o. Ao escrever esse li
vro, visou, como ele próprio disse, proporcionar às no
vas gerações de militares da FAB uma compreensão
melhor dos ingentes esforços e da elevada soma de
sacrifícios que, nos últimos anos, constituíram o tribu
to dos militares brasileiros dedicados ao ideal de nos
sa Aeronáutica Militar.

Quero acentuar, neste breve pronunciamento,
que as populações dos Vales do Tocantins e do Ara
guaia muito devem a esse homem e aos seus compa
nheiros, cuja memória merece a reverência de todos
os patriotas e das gerações futuras.

É o registro que faço ao festejar, desta tribuna
da Câmara dos Deputados, o Dia do Aviador.

Passo a tratar de outro assunto, Sr. Presidente.

Em sua edição de 16 do mês em curso, o jor
nal O Popular, que se edita em Goiânia, publicou
em seu Caderno de Opinião, à página 10, um opor
tuno artigo da editora-executiva Cileide Alves, sob o
título "Rejeição, o pior problema". A matéria analisa
os resultados de recente pesquisa feita pelo Institu
to Serpes, em Goiás, que indica o Senador Maguito
Vilela como candidato preferencial da população à
governadoria do Estado no próximo pleito eleitoral.
A pesquisa aponta que o Governador Marconi Peril
lo tem um índice de rejeição de 24%, e mostra ele
que está com 16 pontos percentuais atrás do seu
principal adversário.
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Dada a sua relevância para o momento político tanto que a fraca votação do PMDB para
do meu Estado, passo ler o artigo, para que seja governador não refletiu em sua própria elei-
transcrito nos Anais da Câmara dos Deputados: ção para o Senado.

Se já é um problema político estar 16 É assim, preservado, com imagem de
pontos percentuais atrás do seu principal adversário que não teme enfrentar Fernan-
adversário, o senador Maguito Vilela, a pri- do Henrique Cardoso, sem desgastes pes-
meira pesquisa Serpes/O Popular, publica- soais de seu próprio governo e com imagem
da ontem, coloca o governador Marconi Pe- do governador das cestas básicas que o pe-
rillo diante de outro fato ainda mais grave: emedebista aparece à opinião pública neste
sua rejeição. A pesquisa revela que ele tem momento. Conquistou 44,2% da preferência
24,2% de rejeição, contra apenas 12,8% de dos eleitores.
seu principal adversário. Já o governo tem dificuldades em exi-

Para entender esses números é ne- bir suas próprias realizações. Maguito tem
cessário avaliar o comportamento de um e as cestas básicas. Marconi manteve as ces-
de outro. Marconi paga o preço de ser go- tas e criou muitos programas sociais. Mas
vernador. Sua eleição encheu de expectati- não conseguiu criar um mote para seu go-
vas milhares de pessoas que acreditaram verno. As ações de sua administração foram
no nascimento do ''tempo novo" em Goiás. pulverizadas. Faltou comunicação eficiente.
Quanto mais alta a expectativa, maior a Poderia ter eleito uma área - educação, por
chance de frustrações: é quase impossível exemplo, onde criou a bolsa universitária, a
realizar sonhos tão grandes. Há também a bolsa escola, a UEG, plano de cargos e sa-
rejeição indireta, aquela fruto dos escânda- lários para professores etc. -, para ser íco-
los ACM, Jader Barbalho e José Roberto ne de seu governo. Em vez disso, fala em
Arruda e dirigida à classe política em geral. "governo da inclusão social", discurso de di-
A população concentra essa rejeição nos Heil compreensão.
políticos que estão no poder, resguardando Em relação à corrida para o Senado,
aqueles que, como Maguito Vilela, estão na a pesquisa Serpes apresenta algumas in-
oposição, livres para fazer discurso que en- formações preciosas. Em primeiro lugar,
canta as massas. dá certa tranqüilidade ao senador Iris Re-

Ajudando a aumentar a rejeição de zende, que tem 45,1% das intenções de
Marconi há outro componente, segundo o voto. Apesar do desgaste da derrota na
presidente do Serpes, Antônio Lorenço Mar- eleição de 98, a pesquisa indica que Iris
tínez. Para ele, parte dessa rejeição é con- tem boa chance de reeleição. Entre os
seqüência de seu apoio ao presidente Fer- partidos aliados do governo, fortalece a
nando Henrique Cardoso. Ponto a favor de pré-candidatura de Lúcia Vânia, que apa-
Maguito, pois o candidato do PMDB passou rece com 37% das preferências. Dificulta o
o último ano fazendo o que mais gosta, que caminho para Ronaldo Caiado, com quase
é criticar o presidente da República. os mesmos índices de aprovação e de re-

Marconi também tem um estilo centra- jeição (21,6% de preferência, 20,8% de re-
lizador de governar. Onde há crise (educa- provação).
ção, saúde, segurança pública etc.) ele apa- A pesquisa para o Senado é também
rece e promete solução, o que sugere ao um grande ensinamento para o neopolítico
povo, para o bem ou para o mal, ser ele o Henrique Meirelles. A primeira parte de sua
único responsável pela solução do proble- estréia na política foi a mais fácil. Conquis-
ma. Já Maguito Vilela passou seu governo tar os políticos pode ter consumido muitas
evitando problemas. Se estourava crise na horas do escasso tempo de Meirelles. Com
saúde, por exemplo, o próprio secretário era 1,9% das preferências (mesmo depois da
chamado a responsabilizar-se. Maguito pou- enorme exposição na mídia) ele vai precisar
pou-se muito. Também foi poupado na elei- trabalhar ainda muito mais para perder a
ção de 1998. A campanha de Marconi diri- imagem de mero banqueiro, tornar-se co-
giu as críticas à "panelinha do PMDB" e a nheeido para conquistar simpatia e consoli-
Iris. A imagem de Maguito passou incólume, dar sua candidatura. Isso nem Caiado nem



Quando cruzares os céus, erguendo a
pesada máquina acima das nuvens; quando
singrares a noite escura sob o manto das es
trelas; quando conduzires com tuas mãos
seguras teu ginete metálico em meio às tem
pestades, lembra-te, cavaleiro do espaço,
que tua missão é a construção do futuro.
Lembra-te de que és mensageiro de espe-

I

rança e de amor. Lembra-te de que nas tuas
asas conduzes também os destinos da Na
ção que te abriga. Lembra-te que és o herde
iro da materialização de um sonho e que tua
profissão incorpora algo de mágico. Algo que
pouco tempo atrás pertencia ao intangível e
que hoje ascende às esferas in imagináveis.

Nos céus da tua Pátria reinas com se
renidade. Do alto contemplas as riquezas do
teu País: seus campos imensos, o verde das
florestas, os rios calmos emoldurando as pla
nícies. As serras e montanhas, aos teus
olhos, são pequenas silhuetas, e o mar, qual
imenso tapete, te serve de espelho.

Não voa apenas. Pensa, sente, e te
virá a consciência da grandeza da tua pro
fissão: versátil, incomum, brava e bela.

Conhecendo teu País, de norte a sul e
de leste a oeste, sentir-te-ás responsável por
ele. Conduzindo e aproximando teus seme
lhantes, levando de um ponto a outro suas
mensagens, sentir-te-ás arauto do futuro.

Não te esqueças entretanto de que,
por trás de cada partida e chegada, muitos
são aqueles que contribuem para tua prote
ção e assistência, e com eles deves parti
lhar a alegria do teu mister.

Armado, és força, defesa, segurança e
promessa de paz. Sem armas, és união, fra
ternidade, esperança e progresso.

Tens um pouco das aves em ti. Como
pássaros, deves expressar a pureza, a con
fiança e a humildade. Se escapas ao co
mum, por tua profissão, torna-te responsá
vel perante Deus pela permissão que te deu
de assim ser.

Recebe dos teus semelhantes a admira
ção e o respeito que só se devota aos grandes
guerreiros, e recebe da tua Pátria o reconheci
mento pelos méritos da profissão de voar.
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Ernani podem lhe dar. Só mesmo o velho e Em um segundo momento, temos o dever de re-
bom tête-à-tête com o eleitor. gistrar nosso sentimento pelo aviador. E aqui uso as

É o que consta no artigo, Sr. Presidente. palavras do ex-Ministro Otávio Júlio Moreira Lima:

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje, quando se comemora o Dia da
Aviação, gostaria de registrar meus cumprimentos a
todas as pessoas envolvidas com a aviação no Brasil.
Eu, como membro da Comissão Especial responsável
pelo exame do projeto de criação da Agência Nacional
de Aviação Civil, congratulo-me com todas as pessoas
envolvidas no setor, dizendo que nosso compromisso
é primeiramente com a história da nossa aviação.

Quatro anos depois do feito de Santos Dumont
com o 14-Bis, o francês Demêtre Sensaud de Lavaud
efetuou o primeiro vôo das Américas do Sul e Central,
com uma aeronave totalmente fabricada no Brasil.

A aviação iniciou-se no Brasil com um vôo de
Edmonde Planchut, a 22 de outubro de 1911, tendo o
aviador, que fora o mecânico de Santos Dumont em
Paris, saído da Praça Mauá e voado sobre a Avenida
Central, indo cair ao mar nas proximidades da antiga
Praia do Zumbi. Era então grande o entusiasmo pela
aviação. Na redação do jornal A Noite, no dia 14 de
outubro, era fundado o Aeroclube Brasileiro, que em
janeiro do ano seguinte teria sua Escola de Aviação.
Aí, com muitos outros, aprendeu a voar o primeiro ás
de aviação brasileira, o Capitão Ricardo Kirk, que se
ria também o primeiro brasileiro a morrer em desastre
de aviação, em 28 de fevereiro de 1915.

No Rio de Janeiro, foram várias as iniciativas de
fabricação de aeronaves. Os protótipos de J. Alvear e
Marcos Evangelista Villela Junior voaram, respectiva
mente, em 1914 e 1918. Apesar dos esforços desses
pioneiros e dos projetos do Comendador Garcia Sea
bra e do empresário português Pedro Domingues da
Silva, todas as tentativas de instalar uma indústria ae
ronáutica na década de 20 fracassaram. O milionário
armador Henrique Lage (1881-1941) chegou a assi
nar um contrato com uma empresa inglesa para pro
duzir aviões no Brasil; dois protótipos foram construí
dos com sucesso, o monomotor Rio de Janeiro e o bi
motor Independência, mas o empreendimento malo
grou por falta de encomendas.

Em 17 de junho de 1922, os portugueses Gago
Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Brasil, con
cluindo seu vôo pioneiro da Europa para a América do
Sul. E em 1927 seria terminada com êxito a travessia
do Atlântico, pelos aviadores brasileiros João Ribeiro
de Barros e Newton Braga, no avião "Jaú". hoje reco
lhido ao Museu da Aeronáutica, no Parque do Ibirapu
era, em São Paulo.
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Por fim, gostaria de registrar as ações da For
ça Aérea Brasileira, braço aéreo do Ministério da
Defesa, que possui cerca de 700 aeronaves. Entre
as aeronaves de caça (interceptação e ataque) es
tão os Mirage 111, os F-5 Tiger 11, os AMX A-1 e futu
ramente os AlX, que atuarão na Amazônia; entre as
de transporte, contamos com o C-95 Bandeirante, o
C-115 Buffalo e o C-130 Hércules, o VC-97 Brasília,
o C-91 Avro, o KC-137 B-707; e ainda temos outras
aeronaves de emprego específico, como as de bus
ca e salvamento, as de patrulha e os helicópteros.

O Efetivo das Forças Armadas é fixado por lei
especifica, conforme preconiza a Constituição Fede
ral. A Força Aérea possui cerca de 65 mil militares,
sendo cerca de 1.300 dos integrantes do quadro do
sexo feminino.

O Ministério da Aeronáutica foi criado em 20 de
janeiro de 1941 e transformado em Comando da Aero
náutica em 9 de junho de 1999, pela lei Complemen
tar n° 97, que dispõe sobre as normas gerais para a or
ganização, o preparo e o emprego das Forças Arma
das, subordinando-o ao Ministério da Defesa.

O Comando da Aeronáutica manteve sua estru
tura anterior, a qual compreende os seguintes gran
des órgãos:

- Estado-Maior da Aeronáutica - EMAER, cria
do pelo Decreto-lei n° 3.730, de 18 de outubro de
1941; é a organização que tem por finalidade o asses
soramento ao Comandante da Aeronáutica.

- Comando-Geral do Ar - COMGAR, responsá
vel pelo preparo e emprego da Força; detém os princi
pais meios aéreos, e, em conseqüência, responsabili
za-se pela execução das Ações Militares Aeronáuti
cas do Comando da Aeronáutica.

- Comando-Geral do Ar, "braço armado" do Co
mando da Aeronáutica. Os Comandos Aéreos Regio
nais - COMARs, subordinados ao COMGAR, são nu
merados de I a VII, e têm suas sedes estabelecidas
nas seguintes cidades: Belém (I COMAR); Recife (11
COMAR); Rio de Janeiro (111 COMAR); São Paulo (IV
COMAR); Canoas, Rio Grande do Sul (V COMAR);
Brasília (VI COMAR); e Manaus (VII COMAR). Têm a
incumbência de representar o Comando da Aeronáu
tica em suas áreas de jurisdição, efetuando todo o
apoio logístico e operacional para as bases aéreas,
unidades aéreas e demais organizações.

- Comando-Geral do Pessoal - COMGEp, ór
gão responsável pela política de pessoal do Coman
do da Aeronáutica; atua desde a concepção e plane
jamento dessa política até a consecução dos seus
objetivos. Atualmente, conta com um efetivo na ativa
de aproximadamente 60 mil militares, sendo 1.100

mulheres. Do total de militares, 36 mil são de carreira
permanente e 24 mil temporários.

- Comando-Geral de Apoio - COMGAP, o gran
de comando setorial, que tem por finalidade assegu
rar a consecução dos objetivos da Política Aeroespa
cial Nacional quanto ao apoio logístico de materiais e
serviços, permitindo o funcionamento das diferentes
organizações do Comando da Aeronáutica, bem
como a operação efetiva do Comando-Geral do Ar.
Esse Comando é o responsável, por exemplo, pelo
controle do tráfego aéreo brasileiro.

- Departamento de Aviação Civil - DAC, uma
organização subordinada ao Comando da Aeronáuti
ca/Ministério da Defesa, cuja missão é estudar, orien
tar, planejar, controlar, incentivar e apoiar as ativida
des da Aviação Civil pública e privada, além de man
ter o relacionamento com outros órgãos no trato dos
assuntos de sua competência. Antes mesmo de o Co
mando da Aeronáutica ser criado, o DAC já existia. Foi
criado há 68 anos, no dia 22 de abril de 1931, pelo
Decreto n° 19.902, assinado pelo então Presidente
da República Getúlio Vargas. Na época, o Departa
mento de Aeronáutica Civil era subordinado direta
mente ao Ministério da Viação e Obras Públicas; hoje
o DAC, com sede no Rio de Janeiro (R. Santa luzia,
651, Castelo), tem por finalidade a consecução dos
objetivos da Política Aeroespacial Nacional no setor
da Aviação Civil, e está em fase de transição para tor
nar-se a Agência Nacional de Aviação Civil.

- Departamento de Pesquisas e Desenvolvi
mento - DEPED, que tem por missão detectar, no
campo da ciência e da tecnologia, quais as áreas de
interesse do Comando da Aeronáutica, fazendo seu
acompanhamento e verificando seu grau de evolução.
É afeta a ele a busca e a pesquisa no campo espacial.
Tem sob sua subordinação o Centro de lançamento
de Alcântara - ClA, no Maranhão, palco dos dois
vôos do Primeiro Protótipo do Veículo lançador de
Satélites, o VlS-1, foguete 100% nacional, desenvol
vido e produzido pelo Centro Técnico Aeroespacial
CTA, sediado em São José dos Campos.

- Departamento de Ensino da Aeronáutica 
DEPENS, responsável pela área de ensino; adminis
tra e coordena as atividades de todas as escolas da
Força Aérea Brasileira: a Academia da Força Aérea, a
Escola Preparatória de Cadetes do Ar e a Escola de
Especialistas de Aeronáutica, dentre outras, com ex
ceção do ITA, que é vinculado ao DEPED.

- Secretaria de Economia de Finanças da Aero
náutica - SEFA, organização do Comando da Aero
náutica que tem por finalidade o desempenho das
funções de planejamento, coordenação e controle
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das atividades econômicas, financeiras e patrimonia
is dos recursos da Aeronáutica.

O Comando da Aeronáutica é um dos respon
sáveis pela concepção e pela implantação de uma
poderosa rede de coleta e processamento de infor
mações, o Sistema de Vigilância da Amazônia 
SIVAM. Esse sistema permitirá levantar as informa
ções obtidas por cada órgão governamental que tra
balha na Amazônia, tratar e integrar essas informa
ções numa grande base de dados, compartilhada por
todos os órgãos que necessitem desse conhecimen
to. Radares e aeronaves de vigilância aérea vão var
rer o céu da região amazônica 24 horas por dia.

Por tudo isso, gostaria de aqui registrar, mais
uma vez, meu agradecimento especial às pessoas
que fazem a aviação brasileira.

Muito obrigado.

O SR.ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, as pesquisas de opinião, que apontam o
candidato do PT na dianteira da disputa presidencial
de 2002, têm o mesmo valor científico das centúrias
de Nostradamus, um médico francês que se notabili
zou pela subjetividade de suas profecias. Assim como
seus seguidores, que garimpam na história detalhes
que supostamente confirmem as adivinhações do
mestre, é no passado político de Lula que encontra
mos os melhores indicadores de que ele nunca este
ve tão perto de uma nova derrota, talvez a mais amar
ga das três que já sofreu.

O crescimento do Partido dos Trabalhadores em
vários Estados e Municípios não foi suficiente para ti
rar das costas de Lula o estigma de eterno preferido
por 30% da população brasileira, onde qualquer pon
to percentual para cima é fugaz. Isso ficou evidencia
do quando a Governadora do Maranhão, Roseana
Sarney, com algumas poucas aparições na TV con
quistou o segundo lugar nas intenções de voto, um
claro sinal de que a sociedade deseja uma alternativa
ao nome que encabeça momentaneamente a lista de
presidenciáveis.

Essa alternativa, por estranha ironia, poderia
ser oferecida pelo próprio Partido dos Trabalhadores.
Mas o PT parece ignorar a viabilidade eleitoral de fi
guras respeitadas nacionalmente, como o Senador
Eduardo Suplicy e o ex-Governador do Distrito Fede
ral, Cristovam Buarque, ambos transformados em co
adjuvantes de uma película reprisada. A situação é
particularmente desconfortável para o primeiro, que
assumiu a condição de candidato, mesmo sabendo
que a próxima disputa dos velhinhos literatos a uma

cadeira na Academia Brasileira de Letras será mais
acirrada que sua quixotesca pretensão.

O jogo da sucessão começará quando o PSDB
entrar definitivamente na luta pela manutenção do
seu projeto político, iniciado no primeiro mandato do
Presidente ~rnando Henrique. Uma pesquisa reali
zada junto ao setor que gera empregos neste País,
publicada pela revista Forbes Brasil, garante que o
Brasil avançou muito na segunda metade da década
passada, que os fundamentos da economia são sóli
dos e com potencial de crescimento em quase todos
os setores e que seremos em breve o maior canteiro
de obras do mundo. Aos que duvidam, basta lembrar
que a Argentina vive seu oitavo plano econômico nos
últimos dois anos, enquanto o Real continua firme e
superando os obstáculos impostos por um mundo em
recessão. Na hora em que a demagogia for confronta
da com essas verdades, veremos que a única vaga
assegurada para o segundo turno das eleições de
2002 é a do candidato tucano, independente do nome
a ser escolhido.

O Governador do Ceará, Tasso Jereissati, reúne
todas as condições para empolgar o ele~or. Referên
cia de administrador moderno e competente, conse
guiu acabar com as oligarquias que dominavam o
Estado há quase um século, reduziu a taxa de morta
lidade infantil e o analfabetismo, além de atrair investi
mentos externos que geram milhares de empregos
na indústria e no turismo. O fato de ser um político
com influência regional não o impede de postular uma
responsabilidade tem plena capacidade de assumir.

Que candidato a Oposição tem melhor que o Mi
nistro da Saúde, José Serra? A esquerda queixa-se
da subordinação do Brasil aos interesses norte-ame
ricanos, mas foi um Ministro tucano que teve a cora
gem de enfrentar a poderosa indústria de medica
mentos, ameaçando quebrar patentes de substâncias
usadas no tratamento da AIDS. E o que dizer dos ge
néricos, uma conquista que beneficia milhões de pes
soas que agora podem comprar remédios mais bara
tos? Atualmente está em curso o maior programa de
qualificação do setor, o PROFAE, que beneficiará
75% da população brasileira que não tem acesso aos
serviços privados de saúde. Quando os primeiros re
sultados surgirem, o nome de José Serra dará um sal
to qualitativo em qualquer pesquisa de opinião.

Já o Ministro da Educação, Paulo Renato, que se
desgastou com a greve de professores das universida
des federais, poderia ser o mais prejudicado neste mo
mento em que o PSDS define o seu candidato. Mas ele
tem a seu favor a gratidão de milhares de educadores
do ensino fundamental, que foram beneficiados com a
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criação do FUNDEF, um fundo que destina no mínimo Mas o reconhecimento definitivo, que lhe valeria
60% dos recursos enviados aos Municípios para uso um lugar permanente na História, ocorreria somente
exclusivo em remuneração. O Programa BolsaEscola em 23 de outubro de 1906. Naquela ocasião, no cam-
do Governo Federal também é um marco a favor do po de Bagatelle, em Paris, Santos Dumont conquistou
atual titular da Pasta da Educação. um feito inigualável para sua época: pela primeira vez

Além das credenciais individuais desses candi- um homem conseguia levantar vôo, com seus própri-
datos, o escolhido levará para o palanque todas as re- os recursos, em um artefato mais pesado que o ar. O
alizações do Governo nos últimos oito anos. Ele será vôo do 14-Bis concretizou o sonho de um homem que
o portavoz da socialdemocracia e responsável por fa- dedicou boa parte de sua vida ao estudo e ao exercí-
zer com que a sociedade reflita sobre a validade de se cio da criatividade.
arriscar numa aventura socialista, populista ou religio- Por essa razão, o dia 23 de outubro ficou instituí-
sa. Se tivesse o dom da premonição, diria que o do em nosso País como o Dia do Aviador, em justa
PSDB fará o sucessor do Presidente Fernando Henri- homenagem e em merecida gratidão àquele que, com
que ainda no primeiro turno, como ocorreu em 1998. suas experiências, contribuiu de maneira determinan-
Ao contrário daqueles que acreditam no fim do mun- te para enriquecer o conhecimento e o desenvolvi-
do, o povo brasileiro aposta no futuro e deposita espe- mento aeronáutico.
r,:nç~s em um p~ojeto que pro~?~e estabilidade ec~- Sr. Presidente e nobres Deputados, é com orgu-
nom~ca, m?~ernldade, competltlvldade e desenvolvl- lho de pirassununguense que faço aqui, desta tribu-
men o socla . na, minha homenagem à Força Aérea Brasileira.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. .. .
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Pirassununga ~c~lhe uma das unidades ma~s Im-
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para ren- po.rt~~tes da Aer~n~utlc<;i, a ~scola ?e Fo~maçao de
der as minhas homenagens à gloriosa Força Aérea OfiCiaiS da Aer~nautlca. E de la da minha ~Ida~e natal
Brasileira, pela passagem do Dia do Aviador, come- que a Força Aerea nut~e todas a~ ~~mals .unldades,
morado hoje em todo o território nacional. e~p~l~adaspelo nosso Imenso terntono naCional, ~~~

Ao render esta homenagem, não poderia deixar of~cla~s recem-!or~ados ~ p.reparados para a dlflcll
de registrar com orgulho a figura do glorioso brasileiro mlssao q~e so a A:ronautlca c~be dese.m~enhar,
e patrono da nossa Força Aérea _ o gênio Alberto como apoio aos pelotoes de Fronteira do Exercito Bra-
Santos Dumont sileiro, como acontece até hoje, e assistência a núcle-

A I d
· H' t' . h d f . os de população da região amazônica, através do CAN

o ongo a IS ona, o son o e voar OI perse- C· A' N' I I . d .
'd d' - d . d 'd I' t - orrelo ereo aCiona, que, a em e cumprir asgUl o por Iversas geraçoes e arroja os I ea IS as. . _. ,.

O fascínio que o vôo despertava nos homens é relata- mlssoes previstas pela Força A:erea,. P,?SSUl um senso
do desde os escritos da mitologia grega. de apostolado, uma grande dls~oslçao para prestar

•• o' socorro aos enfermos ou necessitados e para prestar
Es~e Idealismo, por~m, ca~ecla de um suporte ajuda aos brasileiros que, lutando em regiões despro-

te~nológl~o que pudesse ImpulSionar o sonho e tor- vidas de recursos, procuram atingir um estágio mais
na-lo realidade. avançado de civilização e desenvolvimento.

Foi necessário muito esforço inventivo, que, so- ,.. , ._
mado ao conhecimento aeronáutico, pudesse fazer A Força_A~rea BraSileira e uma d;s guardl~s,~a
com que o homem se desprendesse das amarras que nos~a Amazonla, que representa 61. }lo ~o terr~to!lo
o prendiam ao chão e desenvolvesse novos materia- n~clon?1 e, c~~ sua flor~s~a densa~ misteriosa e InOS-
is criando e adaptando propulsores e dominando a pita, so o aVia0 e o hellcoptero sao capazes de en-
di~igibilidade. frentar tamanho desafio. Foram os aviões do CAN

M 't t' t' rt' . d que integraram fisicamente a Amazônia do Brasil.
UI as men es Inven Ivas pa IClparam esse. . .

processo, e uma das mais importantes foi o nosso O Projeto SIVAM, que tem como um dos pnnclpa-
Alberto Santos Dumont, que, ao aventurar-se no ve- is objetivos produzir informações para elaboração do
lho continente, em 1892, encontrou o caminho dos conhecimento essencial à prática do desenvolvimento
vencedores. Seus experimentos com aeróstatos e sustentado, é mais ~o que um projeto militar de ocupa-
sua incansável obstinação em vencer desafios leva- ção da Amazônia. E um projeto de Estado para toda a
ram-no a obter fama e glória com a conquista do prê- sociedade brasileira, e cabe à Aeronáutica a responsa-
mio Deutsch, em 19 de outubro de 1901, ao conseguir bilidade de sua gerência até a sua plena operação.
contornar a Torre Eiffel e dominar plenamente a dirigi- Um dos objetivos da Aeronáutica tem sido o de
bilidade dos balões. obter economia tecnológica em proveito da indústria
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nacional Foi assim na área de produção de aviões e nal, acrescentando que "os pa~s.es em~rgentes que
. . . . . I acreditaram em todo o receltuano de liberdade que

esta sendo assim no projeto espacla . A lhes foi imposto pelo senhor de todas as liberd~d~.s, o
O ClA -:- ~entr~ ?e lançament~ de Alcantara FMI, apenas submergiram, sufocadas as POSslblllda-

tem como obJetivo baslco prover serviços de lança- des de desenvolvimento econômico".
mento de sat~lites de pequenoforte e de fo~uetes de Abram Szajman questiona: "hoje, mais de 200
sondagem, visando a!ender ~ dem~nda Interna .e anos depois da independência dos EUA, a que está
competir no mercado internacional: E um d?s. mais reduzida a palavra liberdade? Dela foi extraído todo o
bem situados em todo o mundo, devl~o à proxlmld~de conteúdo humanista original. Liberdade passou a ser
com a linha do Equador, o que permite uma conslde- a liberdade de os mais fortes ditarem normas aos
rável economia de combustível nos lançamentos. mais fracos. A liberdade do comércio e do capital fi-

O Brasil é hoje um importante parque aeronáuti- nanceiro é a liberdade dos países ricos para destruir o
co mundial. Isso só foi possível graças à pesquisa, ao ambiente e a atmosfera, é a liberdade de vender seus
estudo e à dedicação, a ~artir da criação do Ins!it~to produtos por preços manipulados por oligopólios e
Tecnológico da Aeronáutica e do Centro Tecnologlco monopólios, enquanto fecham o seu mercado".
da Aeronáutica. Na seqüência, em seu artigo publicado pela im-

Hoje, nossa Força Aérea t.em mais de ~O% da prensa, Szajman argumenta, quanto aos bombardei-
frota de aeronaves mimares fabncadas no PaiS, e, ao os norte-americanos no Afeganistão, que "a histeria
observarmos nossos aviões transportando. pessoas e guerreira é incentivada pela mídia no mundo todo, ao
cargas em quase t?dos os co~tinente~, equlpa~do For- mesmo tempo em que a sofreguidão do complexo in-
ças Aéreas de mais de 12 palses, tremando pilotos de dustrial militar pressiona por novas encomendas, em
potências do Primeiro Mundo, constatamos que os es- busca dos lucros perdidos com o fim da Guerra Fria".
forços daqueles primeiros devota~os me~e~em o re~- Ele conclui que as ações terroristas só terão fim
peito e a admi~ação .de toda a Naçao brasllel~a pela VI- quando acabar a premissa que sustenta os terroris-
são desenvolvlmentlsta que norteou suas atitudes. tas tanto os armados com bombas como os armados

Quero aproveitar esta oportunidade para para- co~ bancos. O terrorismo vai deixar de existir no dia
benizar a Assessoria Parlamentar da Aeronáutica em que os povos estiverem livres do horror da fome e
pela competência, desenvoltura e seriedade com que da miséria e do terror da opressão colonial e neocolo-
tem desenvolvido seus trabalhos nesta Casa..S.emp!e nial em que se transformou essa globalização cristali-
que necessitei de informações e/ou da p~rtlclpaçao zadora dos privilégios dos ricos e das mazelas dos
de seus integrantes fui prontamente atendido. pobres. "Não é possível pretender acabar com a den-

Antes de finalizar este discurso, não poderia de- gue acertando um tiro de canhão no mosquito", sen-
ixar de citar o grande aviador João Ribeiro de Barros, tencia o presidente da Federação do Comércio.
do Município de Jaú, São Paulo, o primeiro a atraves- Na análise dos episódios que resultaram na
sar o Oceano Atlântico num hidroavião. derrubada das duas torres de Nova Iorque e de parte

Sr. Presidente e nobres Deputados, ao deixar re- do prédio do Pentágono, Abram Szajman foi muito
gistrada nos Anais desta Casa minha hom.enage~ à oportuno ao condenar a "arrogân~i~ dos pode~~sos",
Força Aérea Brasileira pela passagem do Dia do AVla- que, a seu ver, "deve ser substltUlda pelo dialogo,
dor, saúdo, na pessoa do Tenente-Brigadeiro-do-Ar pela cooperação e pela solidariedade". "Não há.lu~~r

Carlos de Almeida Baptista, atual Comandante da Ae- para a hipocrisia e para a omissão diante da mlsena
ronáutica todos os aviadores de nosso País. mundial", afirma.

Mui~o obrigado. Por fim: o 1í9~r empre~<;irial a~erta ~ais u~a vez,
O SR MARCELO BARBIERI (PMOB - SP. Pro- de forma mUito luclda, que e precIso retirar a Ilber?a-

. '.. . S de do pântano enganoso das palavras e transforma-Ia
nuncla o segUInte discurso.) -. Sr. Presldent~, ra~. e em emprego, saúde, educação e desenvolvimento
Srs. Deputados, ?CUPO esta tnbuna p~ra registrar Im- econômico para todos os países".
po~ante pronunciamento ~o ~tual preSidente d~ Fede: Pela oportunidade, pela lucidez e pela c?erên-
raçao e do Ce~tro do ComercIo do ~stado de Sao P~u cia, peço o registro, nos Anais da Casa,. desse Impor-
lo, Abram SzaJman, expresso no artigo em que ana~lsa tante pronunciamento de uma das mais destacadas
a crise internacional e os seus reflexos sobre o BraSIl. lideranças empresariais do País, cujo conteúd.o ?eve-

Comente de forma muito lúcida aquele líder em- ria chegar ao conhecimento de todos os braSileiros.
presarial que "não há um único edifício em pé por Muito obrigado.
onde o FMIpassou", numa crítica contundente às atu-
ais políticas ditadas por esse organismo internacio- ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
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Porque chora a Estãtua

Após a l'a9OOi3... dIante de IIrTlea~s ele novas :.ragt:dia5 c;uc a retilllac:;ào (jode trazer, d.ante :lO tc!;"C~
passaOo, pres.:nte e (ueurc. to; possível elluever. em meio iJ pes3da nuvem de fUi naça QUI! ~.~ sonre o :'0
HuC1Son, uma ia9rill1~ de pedra.

Era uma lágrima nos ol~os da Estátua da Liberdade.
Este que bl o slmboio. aurame todo o seculo passado, dos valeres ocidenlals flcrdados do Ilumlnisn~o, niiJ

chorava apeOi's pelos rror:os à sua frente, na vizlIltla Ilha de Manhar;,n.
Creio qu:: a Uberaade, cuja ramília e, pelo menos. a humanidade toc'a, Cht rava tamoem pelos horrores

mais !onginquvs, espal/laoos oor todo o planeta. Chorava pelos (1015 terços da pcpula~o mundial situados';]
tênue fronteIra da vida e ca morte, onde pior do que a mort:' e a falta cOIT'.Qieta de dignidadll dói vica,
submetida ao terror aa teme, da miséria e dQS sangrentos conflitos étnicos, proc 'Jzldos pela ignorSnda e seu
principal subpl oduto, o fa-:iltismo.

O Pa;s qJc nOle c 11 lna:Or potência e~onõmjca e milit,u QUO: Jamais houve. fJj um dia a reuniãe de tre'~c

colônias Que h.Jtaram peliJ L!l)eraiJd~, conQuistarõll11 SUo indepE'n':ênCI<l e sua auL·.jerminaçâo, consagrando IJ
princíoia de que os nOmel15 nascem livres e que têm direito 11 vld~ e a busca aa feli. idade.

Hoje, nu.s oe dUlén~05 anos oepo:s. a que está reduzid:! ~ :::al~vra Uberdê,.le? Cela foi extraid::l tece ~

seu t:o!1teudo 'lumanisla (·nci:lal. Liberdade p3Ssou a ser a Iibt:rC.aje aos mais tOI".cs ditarem normilS ,~C:. n;i],s
fracos. A f1berddde do ccrne-'cio l! a Itberdaae do capital fJnance:ro e a liDerdade cos países ricos de,:rUlrem (,
meio ilmbientr- e a atmcST"rJ 00 planeta. e a liberdade de venderem seus produto! por preços manlpulad:::s (:::;
oligopólios e rr:onopólics. e.-:quilnto fecham seus mercados aos prodL:ros dos outros

Dessa forma, os pJises emergentes, Que acreditaram em todo o receituáf';) de liberdaCle Que ,/les ~.)

Imposto pelo :.enho~ de tc~';S as liberdades, o fundo Monetilric ::1tern<3clonai, ~penas submer9ira~1 vc~~~

sufocaoas as p0ssi/Jilldadê:: aa cesenvolvimemo cconàmico.
ASSIm, ót:sde 11 Crise co México em 95, sucederam-se os deSIlSlteS da ÁSia t: 11 97, ela RÚSSia, :;>r,l 98. c::

Brasil, em 99, da Turowa. em 2000 t! da Argentina, em 2001. ::5se modelo esgc':.:ldO e falido 56 st:rvi~1 prtl
aprofundar o f, '550 entre a. oaíses nco~ e os pobres. .

Nào hà .Im único edifiCO em pe por aonoe o FMi passou. c.' cenàno e de c ise energeticar.e Brasil. c.:
miséria ímpar e contlag:'acão social nii Argentina. par(l fiCilrr.'8. apenas nos e,:emplos que nos sii::: ma.;
próximos. A e"es países restou a liberdade da pedirem dInheiro enlprestado, a jdroS mais elevildo~ aue, aa
contrlÍr:o de in'!estlmentos na produção ou na infraestrutura, servem para pagar nais empréstimos com j~rcs

sempre maIs .altos.
Bombard(;]r o AregcOlsrào va', ajllQar a mudar esse ~sradc de ~oiSiJs? Mat.:r rialS Ir:ocentes e tomar mas

mi5ei1lVeis pav,.>, que tivcr~:'l como herança col,mial a :nrgjné!flla~ào do progresso ~ do contleCllnenrc. só :i:r:~

avançar ainda ',laiS a InLC'e,·a.lc:a e a oarOatle.
As vitimas Inocentes ao cerrorismo nao peaem vingança. Pea"l~ justiça. Essa J.Jstiça ~6 seriJ po~;;ve' St;,

comunidade int.lmacionaJ 5e unir pi!ri! erradicar todas as formas oe terrorismo. IncluiÍve o terrorismo ele Estaoo.
i'. histetla guerreira é 'f\cer,cvac!a pela mídia no mundo tooo, <lO mesmo temp) em Que 11 sOfreguldào o;;

compJexc InaU.·rrral rl'l!t)· ~,-:.:t!e-a"etl::ano press:ona ;;cr 110""5 e,comendas. err busca dos h;cros cerd:::lo;
com o tlm aa g'Ji!rra fila.
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o SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, está mais do que comprovado que a
população do Paraná não aceita a venda de sua com
panhia energética, a COPEL. Já tivemos aqueles la
mentáveis incidentes na Assembléia Legislativa,
quando beleguins policiais impediram a entrada de
Deputados da Oposição que iriam a Plenário, sem
sombra de dúvida, para votar a favor do projeto de lei,
de iniciativa popular, que impediria sua venda. Associ
·ações classistas, entidades sindicais e estudantis,
por todo o Estado, manifestaram-se firmemente con
tra aquela negociação, admitindo todos que a empre
sa é um patrimônio do Estado que não deveria ser
abandonado como está sendo, apenas para cumpri
mento de responsabilidades do Erário com o banco
que comprou o BAMERINDUS, e não, como mentiro
samente insiste em afirmar o Governo do Estado,
para permitir aplicações públicas na área social. Ao fi
nal, como aconteceu com as empresas federais de
sestatizadas, vamos ter um país mais pobre e um
povo ainda mais excluído. É uma amarga experiência
que temos colhido desse processo pouco cristalino
de vender empresas públicas, mesmo quando esse
mesmo público se rebela e protesta contra a venda.

No caso especifico da COPEL podemos dizer
que a revolta não atinge apenas nosso Estado, o Pa-

raná, mas todo o País, porque, na área de energia
elétrica, a COPEL está colocada entre as maiores
empresas do País.

O jornal Valor acaba de lançar sua edição em
que arrola as mil maiores empresas do País, com os
respectivos destaques setoriais. E na página 188 des
sa publicação vamos encontrar que a COPEL é a
nona empresa de energia elétrica em receita líquida,
com resultados pouco inferiores aos acusados pela
CHESF e pela Companhia Paulista de Força eLuz. E
sua rentabilidade é a sexta maior de todo o País e
ocupa o 54° lugar entre as mil empresas brasileiras.

Apenas esses dados, Sr. Presidente, seriam
mais que suficientes para demonstrar quanto é dele
téria a posição de arrogância e intransigência do Go
verno Estadual, insistindo em abandonar parte assim
tão substancial do patrimônio, em benefício de uns
poucos e em detrimento, portanto, de toda a socieda
de paranaense e brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há sete anos sem reajuste salarial, os
servidores públicos federais amargam o desdém de
um Governo que tem como principal objetivo a entre
ga do patrimônio nacional e o desmonte do serviço
público. O controle dos salários atua como instrumen-
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to de precarização dos serviços, criando junto à popu
lação a expectativa de o setor privado oferecer um
atendimento de qualidade onde hoje é falho.

O Governo está deflagrando um conjunto de
ações que atingem todos os serviços públicos. As uni
versidades, em especial, sofrem da falta de recursos
humanos e materiais e da falta de uma política salari
al humana e justa para professores e servidores.

No entanto, queremos enfocar aqui um segmen
to universitário que é de suma importância para a po
pulação e para a comunidade acadêmica. Tratase dos
hospitais universitários.

Em geral, os hospitais universitários atendem,
em diversas especialidades, a milhares de pessoas
carentes. Além disso, constituem parte fundamental
do programa de formação dos cursos na área de saú
de, onde estudantes e residentes aprendem e desen
volvem estudos e pesquisas.

Eles representam 2,3% do total de unidades
hospitalares vinculadas ao SUS, com 9% dos leitos e
13% das internações disponíveis. Temos aqui uma
estreita relação de serviço e aprendizagem de alu
nos, mestres e a população. Apesar da importância
do segmento, o Governo trata0 como mais um para
ser precarizado. Ele cria a crise e a sociedade que se
debata para resolver.

A crise, infelizmente, está presente nos hospita
is universitários da Bahia. Os recursos captados pela
assistência aos usuários do SUS no Hospital Univer
sitário Professor Edgar Santos - HUPES vêm sendo
utilizados, em grande escala, para o pagamento de
folhas de salário, em decorrência da falta de uma polí
tica de reposição e ampliação dos quadros de recur
sos humanos pelo Ministério da Educação.

A fa"a de compromisso do Governo com a socie
dade brasíleira está gerando nos hospitais universitários
uma situação difícil. Está havendo uma perda progressi
va da capacidade de atendimento às necessidades da
população. O HUPES, por exemplo, que tem uma capa
cidade de internação de 340 leitos, opera com 79% do
seu potencial. O Centro pediátrico Professor Hosana de
Oliveira, com capacidade para 95 leitos, este ano opera
com a média de 50% do que pode atender.

A crise ocorre dentro de uma greve dos servido
res técnico-administrativos e professores universitári
os. Cumpre destacar que, apesar da greve, os servi
ços essenciais dos hospitais universitários não foram
paralisados. A comunidade que mantém a Universi
dade Federal da Bahia deu um exemplo de cidadania
e de respeito à população.

Agora o que falta - e talvez aí seja esperar de
mais - é que o Governo, se não sabe o que é cidada-

nia, pelo menos tenha a sensibilidade necessária
para reconhecer e valorizar os serviços prestados pe
los hospitais universitários. Não acreditamos que ele
chegue ao limite de desmontar um serviço de tama
nha importância para todos. Não acreditamos e tam
pouco vamos permitir que isto ocorra.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outro
tema para o qual peço a atenção de todos refere-se à
greve dos servidores técnicoadministrativos das uni
versidades federais. O acordo feito entre o comando de
greve e o Governo finalmente caminhou e hoje os líde
res dos partidos assinam o compromisso de emenda
orçamentária para viabilizar os recursos necessários
para garantir o reajuste salarial da categoria.

Considero que o movimento dos servidores al
cançou vitórias importantes. No aspecto organizativo
os servidores técnico-administrativos deram uma de
monstração de unidade, perseverança, confiança na
justeza das reivindicações e estratégias de luta bem
elaboradas. É importante frisar que a greve alcançou
a totalidade da categoria em todo o Brasil.

Em relação ao acordo, pode-se dizer que foi
uma boa conquista. Senão vejamos: será incorporada
integralmente a GAE aos salários dos ativos, aposen
tados e pensionistas - reivindicação antiga e sempre
negada; contratação de servidores por concurso pú
blico e através do Regime Jurídico Único - o que vai
na contramão do processo de desmonte do serviço
público e das universidades.

Quero frisar que, além das conquistas específi
cas da categoria, a greve serviu para desmascarar a
política educacional do Governo FHC, sob o patrocínio
de Paulo Renato, que até então se passava por bom
moço para a opinião pública. O Ministro demonstrou
uma incompetência ímpar para tratar, com a seriedade
devida, as reivindicações dos servidores. Reprimiu de
forma dura o movimento, cortando salários, ao invés
de abrir a negociação, sendo obrigado a recuar pela
força que a greve conseguiu obter.

Esse acordo teve a participação determinante
do PT, através da Liderança do partido na Câmara.
Nosso mandato também sempre esteve presente no
movimento, acompanhando todas as ações da cate
goria na Bahia. Tenho acompanhado a situação dos
servidores públicos federais de perto, fazendo parte,
inclusive, da Frente Parlamentar em Defesa do Servi
ço Público, que coordenei no ano passado.

Os problemas das universidades federais não
terminam após esse acordo. É bom deixar claro que
obtivemos avanços bastante significativos, mas a luta
pelo ensino público gratuito e de qualidade continua.
Os professores ainda estão em greve e outras lutas
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estão em curso. Basta ver a entrevista dada pelo Mi
nistro Paulo Renato ao jornal Folha de S.Paulo, no
dia 21 de outubro de 2001 , domingo. A sua insistência
pelo desmonte do ensino público continua e a socie
dade não pode deixar que esse fato se concretize.

Finalizando, quero desejar um forte abraço a
cada um dos servidores técnicoadministrativos das
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES que
lutaram bravamente até conseguir esta vitória, em es
pecial aos do meu Estado, que estiveram engajados
desde o primeiro momento.

Obrigado.
O SR. JOÃO TOTA (PPB - AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é com muita preocupação que hoje ocupo esta
tribuna para falar de um assunto dos mais importan
tes, não apenas para os diretamente afetados com o
problema, mas também para toda a gama de cida
dãos do meu Estado que, por vias transversas, so
frem na pele com limitações e constrangimentos cau
sados pela falta de recursos para a manutenção de
um padrão mínimo de dignidade, capaz de sustentar
a si e os seus.

Trata-se, Sras. e Srs. Deputados, do funcionalis
mo público de meu Estado, já há alguns anos segui
dos, quando não ignorado, pelo menos relegado a
uma condição indigna de sua importância, quer pelo
fato de ser constituído por legítimos cidadãos brasilei
ros, quer pelo fato de representar força de trabalho e
conhecimento da máquina administrativa indispensá
vel para o funcionamento adequado dessa Unidade
da Federação e manutenção do bem-estar e seguran
ça mínimos da população.

Representando um Estado absolutamente sui
generis no quadro institucional brasileiro, seja por sua
conquista e anexação ao território nacional, seja por
sua luta pela integração total à vida brasileira nos mais
variados sentidos, quero ressaltar que nosso funciona
lismo público sempre desempenhou papel fundamental
e decisivo, desde sua criação, com a elevação do Acre à
categoria de Estado, quando muitos dos nossos funcio
nários do extinto Território passaram então a compor
uma nova e orgulhosa categoria, sempre pronta para
enfrentar desafios e ultrapassar barreiras no campo das
realizações administrativas, ainda que dentro das enor
mes limitações técnico-profissionais impostas pela dis
tância dos grandes centros e a falta de uma formação
profissional específica para solucionar problemas típi
cos da burocracia estatal. Cabe lembrar que foi o despo
jamento e a absoluta determinação destes funcionários,
donos de uma abnegação exemplar, que fizeram com
que o Acre suplantasse obstáculos à primeira vista in-

transponíveis, sem deixar de realizar serviços essen
ciais à sua população.

É indispensável reconhecer também, senhoras e
senhores, que por muito poucas vezes o Acre tratou
seus funcionários com a consideração necessária e le
galmente devida. Por inúmeras vezes, fato que se repe
te até nossos dias, inúmeros são os servidores do Esta
do que têm que se deslocar para outras regiões em bus
ca de aperfeiçoamento profissional com a incorporação
de novos conhecimentos fundamentais para o anda
mento a contento da máquina administrativa. E isto, é
necessário dizer, com a inevitável separação das famíli
as, ainda que temporariamente, e a obrigação de se
sustentar em terras estranhas com verbas extrema
mente exíguas. Tudo isto para, no final, ao vo~ar para
casa, poder oferecer à população um serviço público
compatível com o grau de necessidade e, pelo menos,
com algum nível de comparação com as ações realiza
das nos demais Estados brasileiros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
extremo pesar que assistimos hoje a uma seqüência
interminável de greves de servidores públicos de nos
so Estado que, de forma legítima, lançam mão de um
recurso extremo, mas legal, para pressionar o Gover
no a conceder salários pelo menos razoáveis. A reali
dade atual é especificamente dolorida ao lembrarmos
que - ainda que de forma breve e esporádica no qua
dro do funcionalismo estadual Brasil afora - já estive
mos em posição extremamente privilegiada em se
tratando de salários. Somente a título de ilustração, é
mister lembrar que nosso magistério já teve a segun
da melhor colocação em termos salariais, ficando a
dever tão somente para o Distrito Federal, cujo privilé
gio em termos de verbas torna-se até compreensível
por abrigar a Capital brasileira. E os exemplos não pa
ram aqui. Não faz muito tempo, o Acre era conhecido
pela classe médica brasileira por oferecer excelentes
salários e inúmeras outras facilidades como forma de
estimular jovens profissionais da área a levarem saú
de a todos os rincões do Estado. O mesmo se pode di
zer sobre engenheiros e outros profissionais de áreas
mais técnicas que foram atraídos pelos salários e se
duzidos pela terra acreana, e até hoje lá residem já
com suas famílias constituídas. Não poucos deles fi
zeram patrimônio considerável e agora desfrutam de
nível de vida invejável.

Não seria demais dizer que a situação hoje pare
ce ter mudado ao extremo oposto. Da saúde ao magis
tério, da segurança (e suas seríssimas implicações até
mesmo para a própria sobrevivência) às obras públicas,
sem falar na inimaginável crise salarial que levou os ser
vidores da Justiça a uma greve indeterminada e de séri-
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Concedo a palavra à Sra. Ana Corso, do PT do Rio
Grande do Sul. S. Exa. dispõe de 25 minutos na tribuna.

A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, di
ariamente enfrentamos situações de discriminação
sutil ou aberta pelo fato de sermos mulher.

O registro das diferenciações feitas no trato pes
soal, profissional e social faz parte da rotina da socie
dade legalmente constituída, refletindo claramente
que as conquistas obtidas pelas mulheres neste sé
culo ainda estão carentes de muita luta para se efeti
varem de fato.

Nossa participação política na construção da
história do País precisa ser reescrita para resgatar
nossa presença em todos os fatos históricos impor
tantes que marcam os avanços da nossa sociedade.

A conquista dos direitos civis da mulher é recen
te. Há apenas doze anos foi conquistada a igualdade
plena na Constituição. Somente há 66 anos conquis
tamos o direito ao voto. E as inúmeras conquistas so
ciais que temos obtido através dos tempos sempre
são precedidas de muita luta.

No contexto em que nossa visibilidade é invaria
velmente fragmentada pela parcialidade dos que docu
mentam a história da nossa Nação, queremos lembrar
as milhares de mulheres que participaram, no último dia
17, de atos promovidos pelas organizadoras da 2a Mar
cha Mundial de Mulheres, em todo o País e no mundo.

A primeira marcha foi em 2000. O movimento
envolve mulheres do mundo inteiro que lutam não
apenas contra a pobreza, mas contra a violência so
cial, da qual são as principais vítimas.

Estive representando a bancada feminina em
grande ato realizado em Porto Alegre, na Esquina De
mocrática. Realizamos marcha com várias Parlamen
tares e agentes do movimento de mulheres, reivindi
cando promoção de justa distribuição de renda e
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as conseqüências para o Judiciário acreano, hoje o que vel e inaceitável entre funcionalismo federal e estadu-
se vê no Estado são salários avmados, defasados na ai, como que marcando níveis distintos de serviços
sua própria base. Como resu~ado inexorável, não são muitas vezes absolutamente equivalente em termos
poucos os profissionais que abandonam o quadro públi- de importância para a população. Para isto estamos
co, isto quando não deixam o próprio Estado à procura aqui. E não nos calaremos enquanto a indiferença e o
de um futuro menos incerto e distante das dificuldades tratamento discriminado permaneçam marcando a
típicas dos salários irrisórios. Perde o Estado, perde 50- história de uma classe trabalhadora indispensável
bretudo a população. Isto sem falar que determinadas para a vida do Estado.
formações profissionais oferecidas pela universidade Muito obrigado.

pública federal, o~ seja, ba~cadas p~l? União, perdem O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Pas-
totalmente o atrativo e a razao de ser, Ja que o Estado (o

. . t d ., I d - .' sa-se aomaior In eressa o e pnnclpa ,quan o nao o UnlCO em-
pregador do ramo) oferece para os profissionais forma-
dos salários que servem até de troça no mercado local.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, além da
preocupante defasagem salarial que atormenta o fun
cionalismo e amarra o comércio local, já que o servi
dor público e seu salário formam a grande mola que
impulsiona e garante a circulação de recursos, com
influência em todas as atividades econômicas locais,
outras dificuldades rondam a vida de quem trabalha
no setor público. Dentre elas, a falta de um plano de
cargos, carreira e salário para muitas das áreas do
funcionalismo, ou mesmo a falta do cumprimento e
obediência às clausulas dos planos já oficializados.
Para completar o quadro assustador, volta e meia
parte do funcionalismo contratado sem o devido con
curso público exigido pela Constituição de 1988 é alvo
de ameaças de demissão sumária, dependendo da
visão legal em voga na Justiça do Trabalho de Rondô
nia. Decididamente, ser hoje membro do quadro fun
cionai do Estado do Acre é sinônimo de viver sobres
saltado. Basta lembrar que, em casos passados, algu
mas classes já foram vítimas da retirada aleatória da
folha de pagamentos de gratificações e benefícios as
segurados por lei, tendo de recorrer à Justiça para ga
rantir seus rendimentos integrais de volta.

Por isso mesmo, meus colegas de Parlamento,
quero aqui manifestar meu apoio integral e absoluta
solidariedade aos funcionários públicos do Estado do
Acre por todas as dificuldades, incompreensões e até
mesmo injustiças de que já foram alvo, vindas, cabe
dizer, de Governos das mais variadas tendências e
discursos políticos. É hora de reconhecer, sem orató
ria vazia ou discurso demagógico, que é o funcionalis
mo público que, no Acre, garante o funcionamento,
em sua larga maioria, das demais atividades econô
micas do Estado. Portanto, a ele cabe atenção devida
e um rendimento compatível com as funções assumi
das e os serviços realizados. São eles, os cidadãos,
que garantem o pouco da cidadania que o Estado
pode oferecer. Chega desse desnível incompreensí-
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acesso a serviços, renegociação da dívida externa e
controle sobre o capital financeiro.

É inadmissível que 60% de tudo o que é produ
zido no País destinem-se ao pagamento dos juros da
dívida externa, e não a políticas sociais básicas como
saúde, educação e tantas outras.

Reivindicamos que os países ratifiquem e apli
quem convenções e tratados internacionais relativos
aos direitos da mulher.

a conjunto de ações realizadas durante a mar
cha deu-se num processo de educação popular, pro
curando qualificar as mulheres em suas lutas cotidia
nas e inserindo nele a campanha pela paz mundial.

A idéia de organizar a 1a Marcha Mundial de Mu
lheres, que ocorreu no ano de 2000, surgiu em decor
rência do êxito obtido pela marcha Pão e Rosas, que
aconteceu no Canadá, em 1995.

Durante dez dias, 850 mulheres marcharam e
foram recepcionadas por 15 mil pessoas no encerra
mento da caminhada. Havia representantes de diver
sos países, inclusive do Brasil.

Reforçar a solidariedade internacional entre as mu
lheres, em ação conjunta de combate à pobreza, foi uma
idéia que se espalhou pelo mundo, por meio de contatos
com o movimento feminista, sindical e ONGs.

A Marcha Mundial de Mulheres avaliará os re
sultados dos atos e das duas marchas realizadas du
rante o 2° Fórum Social Mundial que se realizará em
janeiro de 2002, em Porto Alegre.

O Brasil tem uma das distribuições de renda
mais injustas do mundo. Uma de suas faces é a desi
gualdade de renda entre homens e mulheres.

Segundo dados da ONU, os homens recebem
2,4 vezes mais do que as mulheres.

As conquistas que o movimento de mulheres
teve no combate à violência sexista esbarraram na
impunidade da Justiça e estão sob ameaça com o
corte de gastos públicos.

Exemplo disso é a decisão do Quarto Grupo do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que recen
temente abrandou o crime de estupro, exacerbando
seu poder de legislador. Foi votada lei que considerou
hediondo apenas o crime de estupro "qualificado",
aquele que resulta em lesão grave ou morte da vítima.
Esqueceram-se de ver que há crime hediondo sim
ples ou qualificado. O Tribunal, entendendo diferente,
qualificou como crime hediondo, no caso de estupro,
quando a vítima for lesada ou morta. Ou seja, o estu
prador passa a ter pena abrandada. Estamos incon
formadas com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul e pedimos sua revogação ao Superior

Tribunal de Justiça. Solicitamos também ao Ministério
Público que não se crie jurisprudência nesse sentido.
Nós, mulheres, temos lutado muito no sentido de que
haja punição para quem as vitime. O crime de estupro
é sempre hediondo. As seqüelas psicológicas e trau
máticas permanecem com a vítima a vida inteira.

Lamentamos a decisão do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul quanto ao crime de estupro,
que passa a ter pena abrandada, o que demonstra,
na prática, resistência até mesmo dos Poderes cons
tituídos em reconhecer a consagração constitucional
dos direitos da mulher.

Só a atuação do movimento de mulheres e seus
aliados pode colocar em xeque a opressão às mulhe
res, o aumento da injustiça social, da pobreza e da vi
olência no Brasil.

Em nosso País, com freqüência, milhares de
mulheres vivem o drama da violência física, emocio
nai e sexual no que diz respeito à privacidade de cada
uma. A sociedade silencia e a mídia cala.

A Sociedade Mundial de Vitimologia, que pes
quisou a violência doméstica em 138 mil mulheres em
54 países, constatou que 23% das mulheres brasilei
ras estão sujeitas à violência doméstica. A cada qua
tro minutos, uma mulher é agredida em seu próprio lar
por uma pessoa com quem mantém relações de afe
to. Observamos nesse quadro que a principal política
pública de prevenção e combate à violência contra a
mulher, as delegacias de mulheres, não possui in
fra-estrutura necessária para o bom atendimento das
vítimas. Temos 307 delegacias no País, que não co
brem 10% dos Municípios brasileiros. Quarenta e um
por cento delas estão localizadas no Estado de São
Paulo e muitos Estados contam apenas com uma de
legacia da mulher. Da totalidade dessas delegacias,
apenas 29,69% oferecem atendimento psicológico ou
possuem assistentes sociais para dar acompanha
mento à mulher.

Constatamos que esses problemas todos são
oriundos da profunda exclusão social e da pobreza a
que está submetida a imensa maioria da população,
sobretudo as mulheres.

Acreditamos que a pobreza é a negação com
pleta dos direitos humanos fundamentais, é a proibi
ção da cidadania, coberta pelo manto da hipocrisia de
Governos descompromissados com seus cidadãos.

Para as mulheres, a pobreza é mais acentuada,
pois, em geral, são elas responsáveis por alimentar e
educar filhos em situação absolutamente precária.

Além da pobreza e da violência doméstica, a
mais grave das violações dos direitos humanos das
mulheres é a morte materna. A bancada feminina
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desta Casa conseguiu que se instalasse aqui, em
abril de 2000, a CPI da Mortalidade Materna.

A cada ano, ocorrem 5 mil mortes maternas evitá
veis no Brasil. E elas ocorrem basicamente por complica
ções da gestação, por aborto, parto e pós-parto. Em 90%
dos casos, repito, são evitáveis. A grande causa dessas
mortes é a má qualidade da assistência à saúde.

Estima-se que no Brasil a taxa de mortalidade
materna está entre 110 a 140 mortes por 100 mil nasci
dos vivos, enquanto na América Latina, países como
Chile e Uruguai têm indicadores menores. Nos países
do Primeiro Mundo, há até dez mortes a cada 100 mil.
Portanto, é inadmissível que mundialmente ocupemos o
lugar de um dos campeões de morte materna.

Faz dezessete anos que a taxa de mortalidade
materna está estacionada no patamar de dez a vinte
vezes superior à dos países de Primeiro Mundo.

Anualmente, 686 mil mulheres morrem por com
plicações da gravidez, parto e puerpério em todo o
mundo. Repito: 99% das mortes maternas ocorrem
em países em desenvolvimento. As mortes maternas
correspondem a cerca de 6% dos óbitos de mulheres
de 10 a 49 anos no Brasil. Os principais fatores que
contribuem para isso podem ser divididos em orgâni
cos, psíquicos, sociais e assistenciais. Esses fatores
estão intimamente relacionados entre si, constituindo
elos de uma cadeia de eventos, cuja fragilidade é de
terminada pelo elo mais fraco, que pode, portanto, de
terminar o risco e a morte.

A CPI da Mortalidade Materna, instalada nesta
Casa, votou e aprovou o relatório final no dia 8 de agosto
deste ano. Esse documento contém a sistematização
dos dados brasileiros, com caráter oficial, mas a maior
importância do relatório está no seu caráter político, que
aponta a pobreza, a desigualdade, a exclusão social e a
violência gerada por um sistema injusto como principais
responsáveis pelos altos índices da mortalidade mater
na. Evidencia o relatório que as vítimas são, em sua mai
oria, mulheres de baixa renda e pouca escolaridade.
Aponta como responsável por 25% das mortes maternas
hemorragias pós-parto; por 15%, infecções; por 13%,
complicações por aborto; por 12%, distúrbios hipertensi
vos; por 8%, trabalho de parto prolongado. Vinte por cen
to são devidas a causas preexistentes ou indiretas, sen
do as mais importantes anemia, malária, hepatite, cardi
apatias e AIDS. Dessas mortes, 90% são evitáveis, e, em
sua maioria, por meio de melhor assistência à saúde.

De acordo com documento da Rede Nacional
Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, entidade
que tem dez anos de atividade e reúne 107 institui
ções filiadas, entre grupos feministas, organizações
não-governamentais, núcleos de pesquisas e profis-

sionais especializados, "não existem pesquisas que
dimensionem a real magnitude da mortalidade mater
na no Brasil". Os estudos realizados até hoje traba
lham com dados estimados.

O Ministério da Saúde, responsável pelas políti
cas de atenção à saúde da mulher, declara desconhe
cer o número exato de mortes.

Anunciou o mesmo Ministério, em maio de
2000, que gastaria 150 mil reais em um amplo levan
tamento para conhecer a realidade das mortes mater
nas nas cinco regiões do País.

O censo da morte materna estava previsto para
o segundo semestre de 2000 e seu término para mea
dos de 2001. Esse tão propalado censo, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, até hoje não iniciou.

No Brasil, a cada duas horas, morre uma mu
lher, doze por dia. Morrem quando deveriam estar co
memorando a geração de uma nova vida.

A cada quatro minutos uma mulher é agredida
em seu próprio lar. Os dados sobre a violência contra
a mulher e violação de seus direitos fundamentais ou
mesmo a mortalidade materna, que foi alvo de CPI,
como disse, raramente têm espaço nos meios de
comunicação, quer como notícia, quer como campa
nha de proteção, quercomo alerta da necessidade de
políticas públicas eficientes para diminuir índices tão
alarmantes quanto esses.

Segundo dados da Comissão de Cidadania e
Reprodução, de São Paulo, entre julho de 1996 e de
zembro de 1998, os quatro principais jornais, os mais
importantes do País, publicaram apenas 49 matérias
sobre mortalidade materna, o equivalente a 0,5% do
total de matérias sobre saúde reprodutiva.

Nesse mesmo período, aproximadamente 10
mil mulheres morreram no País, vítimas da ausência
de políticas e campanhas públicas eficazes.

Ficamos imensamente felizes quando temos a
oportunidade de pegar um jornal como a Folha de
S.Paulo, do dia 22 de outubro, página C 1, e ver o traba
lho da jornalista Leila Suwwan, da sucursal de BrasUia,
citando a CPI da Mortalidade Materna, sob o título "90%
das mortes maternas são evitáveis". E hoje, em seu edi
torial, a Folha de S.Paulo aborda novamente o tema.

Sr.. Presidente, solicito a V.Exa. que essas ma
térias sejam inseridas nos Anais da Casa, pois pres
tam grande serviço na divulgação do trabalho realiza
do pela CPI e na sensibilização da sociedade para a
gravidade do problema.

Quem dera todos os grandes, e também os pe
quenos, veículos de comunicação do País seguissem
esse exemplo! Quem sabe a ampla divulgação de da-
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dos como má qualidade e falta de acesso ao pré-na
tal, o despreparo dos hospitais e profissionais, a de
sorganização na distribuição dos leitos, a demora na
notificação e a má qualidade dos registros, que são
as causas institucionais mais citadas na CPI como ca
usas do alto índice de mortalidade materna, fizesse
diminuir sensivelmente o número de mortes. Quem
sabe essa divulgação poderia contribuir para maior
organização e fiscalização da sociedade sobre as po
líticas públicas de saúde.

Saúde da mulher: não existe nos orçamentos
oficiais. Segundo denúncia do CFEMEA, gastos irri
sórios no setor comprovam que a prioridade do Go
verno, longe dos problemas que afligem a mulher e o
conjunto da população pobre, concentra-se nos inte
resses do FMI.

Uma rápida observação no orçamento do Ministé
rio da Saúde é suficiente para mostrar que os principais
projetos e atividades ligados à saúde da mulher vêm
tendo execução financeira muito baixaDe acordo com
estudo realizado, até mesmo o Programa Saúde da Fa
mília, definido como carro-chefe da saúde no Brasil, não
foge dessa realidade, pois gastou somente 16,32% dos
recursos previstos no Orçamento de 2001 .

O trabalho do CFEMEA é minucioso ao mostrar
cada um dos projetos e quanto eles já gastaram do or
çamento: DST/AIDS - apenas dois projetos tiveram
gastos diferentes de zero. Outros nove não gastaram
absolutamente nada.

Gestantes de alto risco: item que agrupa os pro
jetos de implantação de unidades de urgência e
emergência de gestantes de alto risco, do SUS, teve
execução zero.

Saúde da mulher: o total de recursos aprovados
na Lei Orçamentária de 2001 é de 8 milhões e 700 mil
reais Os projetos definidos são extremamente vagos
e fica difícil saber o que o Governo entende como sa
úde da mulher. Fala-se abstratamente em promoção
de eventos e capacitação de recursos humanos.

Planejamento familiar. o projeto tem uma verba
prevista de 100 mil reais, mas nada foi gasto até agora.

Prevenção e tratamento do câncer cérvico-uteri
no foi o projeto que mais gastou até agora: 15,8% dos
recursos previstos.

Na área relacionada à violência contra a mulher,
as mesmas planilhas, datadas de maio, mostram que
a execução orçamentária não saiu do zero.

O projeto de construção e manutenção de ca
sas-abrigo para as mulheres em situação de risco de
vida não saiu do traço.

Segundo constatação dos estudos do CFEMEA,
o Governo segura a liberação dos recursos para depa-

is alegar falta de tempo hábil para efetivação dos gas
tos. Com isso, faz caixa com o resultado da não-execu
ção ou remete o que restou para a rubrica contas a pa
gar. O fato é que o Governo gasta praticamente zero
com a saúde da mulher.

O dia 5 de outubro marcou um ano da perda de
Vânia Araújo Machado, militante feminista do Rio
Grande do Sul e dirigente da Coordenação Estadual
da Mulher. Em plena flor da idade, formada em Edu
cação Física, com mestrado em Educação, teve uma
gravidez considerada normal e, no momento em que
deveria dar à luz, apresentou dificuldades. Este caso
ocorreu em um hospital de Porto Alegre. A partir des
se momento, urna sucessão de erros médicos culmi
nou com sua morte e, alguns dias após, seu filho tam
bém veio a falecer.

Na data em que completou um ano de sua perda,
em conjunto com o movimento de mulheres do Rio
Grande do Sul, entreguei ao Governador do Estado,
Olívio Dutra, e à Presidenta em exercício da Assembléia
Legislativa do Estado, Deputada Maria do Rosário, o re
latório final da CPI da Mortalidade Materna.

Na ocasião, argumentei a importância da implan
tação de comitês de estudo e controle de morte mater
na em todos os Municípios do Estado. Os comitês cons
tituem importante estratégia para a redução do óbito
materno. Têm por objetivo identificar os níveis da morte
materna e suas causas determinantes ao mesmo tem
po em que propõem medidas para sua redução.

A negligência e a imperícia; a omissão no preen
chimento correto dos prontuários, atestados de óbito;
a baixa qualidade das escolas que formam médicos e
enfermeiros; a falta de profissionais em áreas rurais,
enfim; esses dados todos contribuem para a elevação
dos índices de mortalidade materna e podem ser di
agnosticados e fiscalizados pelos comitês.

O trabalho dos comitês é fundamental para au
xiliar a desvendar a trama das mortes maternas e sua
atuação, essencial na ação política e na mobilização
da sociedade enquanto o sistema de vigilância não
for confiável, conforme o relatório da CPI.

Os comitês são o principal braço de apoio para
que possamos melhor conhecer o problema e traçar
estratégias de alcance cada vez maior, combatendo a
mortalidade materna.

O controle social é ferramenta imprescindível para
a consolidação de um sistema democrático, segundo
aponta o relatório. Por isso, é importante que os comitês
de estudo e controle da mortalidade materna integrem
os conselhos de saúde em todas as localidades.

No dia 19 de outubro, estive na Câmara Municipal
de Porto Alegre e entreguei cópia do relatório da CPI da
Mortalidade Materna, a exemplo do que tenho feito nas
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principais cidades do meu Estado, para que este relató- tunidade de expor esse fato extremamente grave de
rio, de fato, seja divulgado e se tomem ações no sentido desvio de verbas públicas da área de saúde e que até
de acabar com as mortes e o desperdício de vidas. hoje não foi respondido pelo Ministro José Serra.

Ouço o Deputado Manoel Vitória. A SRA. ANA CORSO - Agradeço a V. Exa.,
O Sr. Manoel Vitória - Deputada Ana Corso, Deputado Manoel Vitória, o aparte. Infelizmente,

parabenizo V.Exa pelo pronunciamento. Ao mesmo constatamos que a verba do Orçamento destinada à
tempo, aproveito seu belíssimo trabalho para trazer saúde da mulher tem patamares baixíssimos ou até
denúncia de interesse das mulheres do Pantanal, de mesmo com rubrica com percentual zero.
Corumbá, onde houve o desvio da verba do leite. Até Sr. Presidente era o que tinha a dizer
hoje, o Ministério da Saúde não respondeu àquele ' .
Município, de onde foram desviados, repito, mais de MATÉRIAS A QUE SE REFERE A
100 mil reais do Programa Leite é Vida, pelo Prefeito ORADORA
Eder Brambilla, prejudicando as mães e as crianças
que tinham problemas nutricionais. Agradeço a opor-
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Faltam mais leitos na zona leste

Próximadécada pode
ter nlellioria de 30%

la.aqucna, o distrlto que cOI1c.cn
lIll • maior taxa de monalldade
materna de S60 Paulo (9oC.6J mor·
la por 100 lniI nascidos vivos/,
não tmI Jeilos para grávidas d< al
IO n&CO. Ali! o inlcio doam" havia
apenas dois poslOS que oIa-eciam
p\anejolnenlll f.amiliAr Ila&a lRa
da ZODl leste pauIi'llIna. em 'lU<
Yir..m 3D8 mil f"'"OO"5 - 7Il% de
hls~dosUS.

A zona late tem o maior d<'ticil
delcitmobsl~ faltam65\'ll

.gas. Eslima-se que a1starn ~.315

g<:IllUlltll no dUullO de IlllCjU<TlI.
10% deJaj 8fividaI de alIo MO.

'Os Indices de monalidado ma
ttma de São Paulo são Vl:rgDllho
..,.", afirma laelllarbosa de Albu
querque. mMica e «<relJlria do
alJTÚlê municipal que IlaJmpo-
nha as lJl(WfesmaU'mas. .

"1\5 mortts sIo de mulhc:l't'~~m

i<Ia<k produtiva, <om midia di: 28
• 30 /lllllS q~ muil"" \'tUI, 00
DIIl uma famlliiI doseslnml!&
da", di%. Problanas ovitá..... <:O

mo odlmptia. llemol11lJliaa < in
l~ úo aJ&um•• das princi
pais causasdooóbiloS.

O comit.! municipal JtmIiUIl a
"I'waçáo do número de Q1S(1' de
2000. A tendtndD. segundo /tu:I, ~
de .......llIdosaínda piores.

A _la d. pn(ciJura. de acordo
coa, o plano plurianual 2002
:zoos. ~ rcdum o lndio: de mol14-

O. problemasderontab~.,
de monc lnlt<IDO farto eDro que
• mdhora nA sUnaçio nio sejA vi·
Ii\'d na pnlxima déQda. Ainda
assim, há projeçóe5 que estimam
UQlI mdhoria mAxima de lO'Y.
00. Indices de mortalidade ma
r.ema o....período.

Esoa' a penpectiva do~.
ma de Salide daMulber.do BOm'
DO feJeral Segundo Unia Logo,
coordenador- do ploBTam&,
grande parte do problema 51: lI=
ocOJ1dkào roda! dumulbero.

QuaniD 101 d.a4o" da explic!
que o lIIIJ1leJ1IO da tIlOl de mona·
lidade materna <lJl '17 e 96 rdlck a
mdltom na Cllplaçio de infonna
ç!oenâawnllUlllCtllOde~.

Ainda 1JSim. OS dados inÍOl1lllS
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dade lJlJIema de IWjuera.
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~ ••J!UUltIa~ P'"
to no hospiW de refertncia da re
sião. o WaIdomiro de !'aJJJa. A
Ialta de Ieilo9. segundo d,,- pode
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ree.bml a.s in!ontlllÇôes do pré·
llaud. l"CllIiudo ... Unidade llási·
Q de SaUdc, pua poda- prop
mar os panos. "A gataDtepodaá
<,,,,heca- o h05pital, e • unidade
tmJ WDlIp~ antes do pano,
alma na rtdo particuIW"."

prosrama (R$ 11 mílM.,., este
ano) <usada~lUdo para • ca
pKitDçlo dem~ e al<ll<!m
r.es. Osomno gosta USS 300 mj.
1bõcsI.aocom.compra demn~
di<>< para 100 mil paci<nre< &
programa ""ti·Aid5. Segundo U
nia, dc\~·u I..... em eOlIl••• ..,.·
ba> do Si.\tema linia> de Saúde,
que lImde .. panos. e .. rtCUf-
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"'8Ú"1Í:>" •ó>sMuro-.U%C-
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dora do Comité de Mort.llidode
Mar.ema do DÍ5lrilo federa\. as
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..... din:ilOS e • question... as
p~e1l""errados.

A CREDITA-SE que entre 3.000 e
5.000 mulheres brasileiras

morram por ano devido a camas re
lacionadas à gravidez. O mais cruel é
que 90% desses óbitos teriam sido
evitados com medidas simples, e<>

mo a melhoria do atendimento pré
natal e o acesso a cuidados básicos.

A dificuldade para chegar a um nú
mero preciso para a mortalidade ma·
terna já é sintoma das fulhas no aten
dimento. Segundo os mais recenteS
dados do governo (1998), aCOITem.
no país, 58,5 mortes para cada \00
mil bebês nascidos vivos. Essa cifra
está muito aquém da real. O próprio
Ministério da Saúde reconhece que é
forre o fenômeno da subnotificação.

PaLa a Organização Mundial d2
Saúde (OMS). a taxá é de 114. Só que
o método da organização para che
gar a esse número consiste em do·
brar as eStltístiC2s oficiais. O ní\'el
aceitável, para a OMS, éde2D.

As mais imporUntes causas de
mortalidade materna são, oficiaJ·
mente, eclámpsia (doença específica
da gravidez, ca.rncterizada por hiper
tensão e convulsões), hemorra.rna.
tensão e convulsões), hemorragia.
infecção e complicações do abono. A
maioria delas poderia ser evitada
com um acompanhamento mais efi·
caz de grnvidez, partO e pás-pano e
com o uso mais inteligente da rede
de atendimento que já existe. Porve
zes, as mulheres morrem porfulta de
cuidados básicos. como a boa esteri
lização do material cinírgico.

Esse quadro. já n-ágico, ganha con
tornos obscenos quando se conside
ra a distribuição social das mortes.
Esnrdo realizado por Ana Cristina
Tanaka, da USP, mostra que, de 23
óbitos relacionados à gravidez regis
trados em Mato Grosso. Pará e Rio
Grande do Norte, em 1997. 51%
eram negras ou pardas e 63% soltei
ras. Um outrO esrudo, feito em Curi
tiba, revela que 84% das mortes ma·
remas ocorreranl em famíi.ias com
renda total de ate três sal<irios min.i.
mos. Como sempre. verifica-seque a
desigualdade é mais desigual para cs
mais pobres.
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SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Regis- - inauguração do Parque de Vaquejada Raimun-
tro a presença em plenário de delegação da Escola do Nogueira de Brito.
Superior de Guerra da África do Sul, liderada pelo Co- Foi uma festa belíssima que ocupou o dia inteiro
mandante Donkin. e contou com a participação de diversas personalida-

É um prazer enorme tê-los conosco. des como os Deputados Soliney Silva, Arnaldo Meio,
O SR. PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a Vereadores e Prefeitos de Municípios vizinhos.

palavra pela ordem. O Prefeito Zé Willys é um empreendedor e tem
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem feito uma administração voltada para a comunidade.

V Ex I Ele se propõe a realizar em quatro anos o que um ad-. a. a pa avra.
O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Pela or- ministrador comum levaria quarenta.

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Congratulome com o Prefeito Zé Willys pelas re-
te, Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade quero alizações do seu governo, e quero reafirmar meu
parabenizar o Prefeito de São Francisco do Mara- compromisso de continuar a seu lado nessa emprei-
nhão, José Willys Nogueira, que no último dia seis tada em busca de uma melhor condição de vida para
inaugurou obras importantíssimas realizadas por sua o povo do Município de São Francisco do Maranhão.
administração. SR. VALDECI PAIVA - Sr. Presidente, peço a

Menciono as mais importantes: palavra pela ordem.
_construção do Matadouro Municipal Dr. Antô- O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem

nio Henrique Neto; VExa. a palavra.
_construção do Ginásio Poliesportivo Deputado O SR. VALDECI PAIVA (Bloco/PSL-RJ. Pela or-

Sarney Filho; demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum
primento VExa. por estar à frente dos trabalhos neste

- reforma da Biblioteca Pública Municipal; momento.

- reforma do Centro de Esportes e Lazer Gover- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lamento
nadora Roseana Sarney; mais um incidente ocorrido no Estado do Rio de Jane-

- reforma do cais do Rio Parnaíba; iro, em que uma criança de apenas 9 anos de idade
- reforma do abrigo dos canoeiros; foi morta brutalmente pelo disparo de uma arma de
- reconstrução do Palácio Municipal; um elemento inescrupuloso.
- reconstrução da Praça Matriz Senador Bernar- Conheço o trabalho da Secretaria de Segurança

dino Viana; do Estado, porém peço às autoridades do Rio de Jane-
- reforma e ampliação do Centro Comercial Dr. iro que intensifiquem o trabalho de policiamento osten-

Jorge Murad; sivo nos bairros da cidade, no sentido de inibir o consu-
_reconstrução do Estádio Nogueirão; mo de drogas, como cocaína, maconha e álcool.
_reconstrução da quadra poliesportiva da Praça Não podemos permitir que pessoas saiam atiran-

da Matriz; do por aí, matando pessoas inocentes, e depois ale-

- implantação do sistema de radiodifusão do ~~~:.~eE~~~~V:~os:~~:~:~~~~r~;~:~t~ud:I~~~I~-
Município;

Representendo a bancada do Rio de Janeiro,
- instalação e construção dos sistemas de abas- cumprimento também nosso companheiro da CPI do

tecimento de água de Belo Monte, Morrinhos eTapera Narcotráfico, Deputado Moroni Torgan, que defende a
- reforma e ampliação das préescolas da sede, prisão de bandidos.

Caraíbas do Norte e Mimoso; O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa-
- recuperação das instalações hidrossanitárias lavra pela ordem.

do CEM. Praf. Antilhon Ribeiro Soares; O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
- reforma da Praça da Matriz do povoado Mimoso; VExa. a palavra.
- ampliação do sistema de abastecimento de O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PFL-RJ. Pela ordem.

água do povoado Mimoso; Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
- reconstrução do mercado público do povoado Sras. e Srs. Deputados, nas discussões e conversas

Caraíbas do Norte; sobre qualidade de estradas rodoviárias, são sempre
- piçarramento do bairro Barra do Saco até o Po- lembradas as excelentes vias asfálticas americanas e

voado Tapera; européias, onde, sem dúvida, trafega-se em seguran-
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ça sobre verdadeiros tapetes bem pavimentados,
com todos os tipos de apoio disponíveis, desde o sim
ples telefone público às mais complexas redes hospi
talares capazes de proporcionar qualquer assistência
médica aos usuários menos afortunados vítimas de
acidentes em suas pistas. Ao mesmo tempo, são con
tumazes as críticas ao sistema rodoviário nacional,
estabelecendo-se, amiúde, comparações depreciati
vas entre as "rodovias daqui e as de lá".

Que nossas estradas são de péssima qualidade
é inegável. Que tal situação prejudica o turismo e o
escoamento de nossa produção, inquestionável. Que
vidas humanas são ceifadas em virtude da enorme
quantidade de buracos, má sinalização e ausência de
socorro médico, características mais marcantes de
nossa rede rodoviária, não é discutível, haja vista as
estatísticas rotineiramente divulgadas.

O que não é normalmente citado, nobres cole
gas, é que todas as vantagens observadas nas "rodo
vias de lá" são pagas - e com pedágio elevado - pelo
usuário, que, culturalmente, exige excelência de con
forto nos seus deslocamentos sobre rodas, o que, de
vemos reconhecer, é uma aspiração mais do que jus
ta dos seres humanos do século XXI.

Nas últimas semanas, tenho acompanhado no
plenário desta Casa pronunciamentos de alguns co
legas com relação à privatização da rodovia BR-1 01,
no trecho entre a cidade de Niterói e a divisa do Esta
do do Rio de Janeiro com o Estado do Espírito Santo.

Confesso-me surpreso, pois ouvi inúmeras vo
zes discordantes com a idéia vitoriosa de passar à ini
ciativa privada o controle de nossas rodovias. Vozes
que das duas uma: ou não se importam com a quali
dade da via oferecida ao transeunte, ou imaginam
que a instalação de serviços à disposição do usuário,
bem como a manutenção da rodovia, dar-se-ão por
intermédio dos "fartos recursos do Tesouro", em detri
mento das prioritárias necessidades em termos de
saúde, educação e segurança do povo brasileiro.

Sou originário e residente da Região dos Lagos.
Posso, em conseqüência, estabelecer paralelo de
comparação entre a estrada - então mantida pelo
Estado -que ontem me conduzia ao Rio de Janeiro e
a que hoje, privatizada, me permite ter acesso à Pon
te Rio-Niterói. Garanto-lhes, prezados Parlamentares
- e comungarão desta certeza todos aqueles que fre
qüentam as maravilhas da região -, que a diferença é
semelhante à da água para o vinho.

A Via Lagos - privatizada - nada fica a dever às
melhores do País, contando com pistas duplas e so
corros mecânico e médico. É motivo de orgulho para a

comunidade que já está, também, criando sua cultura
de exigência de bons serviços públicos.

O fato de ser contra a política de aumento do
preço em vigor nos dias de hoje, onde certamente há
abusos, não me impede de reconhecer o mérito da
privatização, no meu entender a única forma de con
ciliar conforto e segurança às nossas rodovias.

Destarte, não posso compreender a oposição
dos colegas à privatização daquele trecho, uma vez
que, com a qualidade melhorada pela duplicação de
suas vias, assistiremos, entre muitas outras vanta
gens, a uma melhor integração entre regiões de alta
potencialidade turística, como é caso da Grande Vitó
ria e Municípios vizinhos - Guarapari, Anchieta, Ma
rataízes etc. -, com localidades fluminenses como
Campos, São João da Barra, São Francisco de Itaba
poana, Quissamã, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro
de Abreu e a nossa Região dos Lagos.

Afirmo, ainda, Sr. Presidente, que a indispensa
bilidade dessa privatização é atestada pela compro
vada incompetência do Estado para gerir o funciona
mento de estradas rodoviárias, conforme se verifica
em quase todas as rodovias que ainda não passaram
às mãos da iniciativa privada.

Por fim, esperamos que, a despeito dessas vo
zes estatizantes, ocorra a licitação pública e que seja
bem conduzida, visando a que o preço do pedágio
seja fixado em valores justos e permissíveis à socie
dade. E mais: que as obras sejam realizadas da forma
mais expedita possível.

A privatização dos serviços públicos é medida
imposta pela irreversível globalização a que o mundo
está submetido, onde o Estado deixou de ser agente
empreendedor, limitando-se à regulamentação e fis
calização de suas atividades básicas de infra-estrutu
ra. O Brasil nada mais faz do que seguir a política ado
tada pelos principais países desenvolvidos.

Era o que eu tinha a dizer.

SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FEU ROSA (PSDB-ES. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de alertar a sociedade para al
gumas propostas irrealistas que estão sendo aprovadas
pelo Congresso Nacional, que, sem especificar fontes
de financiamento, concede benefícios a determinados
grupos sociais de forma irrefletida e inconseqüente.

No caso dos transportes, essa prática tem-se in
tensificado, pois muitas propostas surgiram para criar
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Gratuidades: política social ou alquimia?

REVISTA ABRATI
Número 26 - setembro de 2001

Os alquimistas sonhavam com soluções mági
cas para as aflições humanas. O moto contínuo gera
ria movimento autônomo sem fonte de energia. O eli
xir da longa vida asseguraria a eterna juventude. À
pedra filosofai criaria ouro do nada.

A ciência moderna relegou esses sonhos para o
campo da fantasia. Modernamente. Milton Freedman
ensinou que "não há almoço de graça". Se alguém
come sem pagar, outro recebe a conta. Era de crer
que nenhuma pessoa instruída acreditaria mais em
efeito sem causa exceto no campo da religião, onde
milagres são admitidos.

Ledo engano. Na política, muitos parlamentares
ainda acreditam na pedra filosofai para gerar riqueza
do nada. Deveriam vestir aqueles longos mantos e ca
puzes de alquimistas, para praticar o recente modis
mo de conferir, por lei, gratuidades e descontos nos
preços de serviços a torto e a direito. São medidas
contrarias à Constituição, que só admitem a ação as
sistencial custeada pelo orçamento de Previdência
Social e com expressa indicação e fonte de receita.

Mesmo assim, o Congresso Nacional instituiu e
o Executivo sancionou a concessão de passagem
gratuita para deficientes carentes, sem prever fonte
de recursos para custeá-Ia. O ônibus custa centenas
de milhares de reais. Consome combustível que as
distribuidoras não fornecem de graça. Paga pedágio
nas estradas privatizadas. Motoristas e empregados
da transportadora recebem salário trinta e dois por
cento do faturamento são comidos por impostos, sem
isenção ou subsídio. Logo, a passagem só poderá ser
gratuita quando o Diário Oficial publicar, junto com a
lei que criou o benefício. O mapa do local onde encon
trar a pedra filosofai, para tirar do vácuo o dinheiro
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a possibilidade do transporte gratuito para grupos que Assim sendo, espero que o privilégio concedido
deveriam merecer o benefício. aos idosos seja revisto. E solicito, ainda, que o artigo

Ora, a determinação de quem poderia usar do Sr. Oscar Conte seja inserido nos anais desta
transporte sem pagar já deveria envolver uma ampla Casa.
discussão social, o que não tem ocorrido. Mas o mais Sr. Presidente, agradeço ao Presidente do meu
grave é que, depois de escolhidos os beneficiários, os partido, Deputado José Aníbal, de quem ouviremos a
proponentes do privilégio não se dão o trabalho de seguir, com muita atenção, contundente pronuncia-
apontar as fontes de recursos para pagá-lo. mento, a tolerância.

Recentemente, o Congresso aprovou a conces- Era o que tinha a registrar.
são de transporte de ônibus gratuito para deficientes
carentes. Essas pessoas, sem dúvida, merecem o
amparo da sociedade. Mas os legisladores parece
que se esqueceram de computar em seus cálculos o
combustível, os pedágios, os salários dos motoristas
e os impostos que são pagos pelas empresas trans
portadoras.

Na mesma linha, uma Comissão Especial da
Câmara, criada para analisar o Estatuto do Idoso,
aprovou texto que obriga empresas transportadoras
de passageiros, de qualquer modalidade, a reservar
dois lugares, por veículo, para transportar, de graça,
passageiros com mais de 60 anos de idade.

E como se não bastasse o mesmo texto estipula
que os demais passageiros com essa idade terão
desconto de 50% na tarifa. Ou seja, basta ter comple
tado 60 anos para passear de graça, ou quase de gra
ça, pelo País. Parece brincadeira, mas é verdade.

Mas será que a passagem é mesmo de graça?
Creio que não. Em economia, como demonstrou o fa
moso economista Milton Freedman, não existe almo
ço de graça. Alguém vai pagar a conta. Sabendo ou
não sabendo, alguém vai pagar.

Essa questão foi debatida com muita proprieda
de pelo Presidente da ABRATI- Associação Brasilei
ra das Empresas de Transporte Rodoviário Intermuni
cipal, Interestadual e Internacional de Passageiros,
Oscar Conte, na revista da entidade publicada no mês
de setembro deste ano.

No artigo, fica claro, para qualquer pessoa de bom
senso, que medidas como essas acabam causando
muito mais prejuízos do que os benefícios que aparen
tam. Se, num primeiro momento, o que se vê são as de
mandas justas de alguns grupos, como no caso dos de
ficientes, uma análise mais aprofundada revelará que a
sociedade como um todo sairá perdendo.

Sem definir fontes de financiamento para os be
nefícios, as medidas provocarão ou aumento de pre
ços para os passageiros comuns ou, em caso extre
mo, o estrangulamento financeiro das empresas, já
sufocadas pela pesadíssima carga de impostos que
têm de suportar.
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com que custear o transporte do passageiro não pa- Maravilhosa que, infelizmente, está agonizando no
gante ..... Rio de Janeiro.

Os deficientes, sobretudo os carentes, com cer- As três entidades citadas decidiram sensibilizar e
teza merecem amparo especial para superar as difi- mobilizar estudantes da rede pública de ensino dos de-
cuIdades da vida, Porém, é falacioso pretender aju- zesseis Municípios que integram a bacia hidrográfica
dá-los com pseudogratuidades. Nada é gratuito na da Baía de Guanabara, além, é claro, de seus profes-
natureza. Os ônus da assistência devem ser custea- sores e responsáveis. A intenção, das mais elogiáveis,
dos por toda a sociedade, para não inviabilizar, por por sinal, é fazê-los atentar para a realidade sócio-am-
exemplo, o transporte rodoviário. biental da região e incentivar a pesquisa de soluções

É preocupante verificar que a consciência des- para a plena recuperação da Baía de Guanabara.
sa realidade está distante do Congresso Nacional. Na O concurso premia com dinheiro os argumentos
Cãmara dos Deputados, uma Comissão Especial for- dos três primeiros colocados. E mais: a melhor reda-
mada para examinar projeto do "Estatuto do Idoso" - ção-argumento será transformada em peça teatral
sem consultar ninguém além de representantes dos pelo consagrado autor Rogério Blat e encenada por
próprios beneficiários - acaba de aprovar texto que atores profissionais, sob a direção de Lúcia Coelha. Os
contém uma série de aberrações. Entre outras, o texto vencedores também participarão das oficinas de cria-
obriga as transportadoras de qualquer modal (inclusi- ção de espetáculos do Centro de Artes Calouste Gul-
ve o aéreo) a reservar dois lugares por veículo, para benkian, no período de março a dezembro de 2002.
qualquer pessoa de mai~ de ses~enta anos .viajar de Toda essa preocupação é plenamente justificá-waça. E, s~ houver mais de dOIs passageiros co_m vel, visto que a Baía de Guanabara reflete hoje o uso
Idade superIOr a sessenta anos, os excedentes terao indevido há séculos do ambiente à sua volta. Ela re-
d~sconto de 50%! Ser:n qualquer restrição ou ~ondi- cebe de~pejos de s~a região hidrográfica, de 4 mil
ça?, ~em me.smo de n1vel.de re.nda do passageiro ou quilômetros quadrados, em grande parte da região
ob!etlvo da vlage~.,Se qUiser slm~lesm~nte pa,ssear,. metropolitana do Rio de Janeiro, englobando aí a Ca-
vai de graça..... Alias, de graça nao, pOIS alguem vai pital, as cidades da Baixada Fluminense, como Bel-
pagar. ford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, Niló-

Nenhuma preocupação com fonte de receita polis, São João de Meriti, Mesquita e Nova Iguaçu,
para pagar o benefício. Para quem irá a conta? Para o além de Niterói, Petrópolis, Rio Bonito, Itaboraí, São
governo, sociomajoritário das empresas, com trinta e Gonçalo e Cachoeiras de Macacu.
doi~ por cento de impos~os sobre o !at.u~amen~o? Ou, Na verdade, a Baía de Guanabara recebe hoje,
mais uma vez, ao arrepio .~a ConstltUlçao, vai sobr~r através de 35 rios, praticamente a maior parte do lixo
para as transportadoras, la ~ufocadas pela retraça? e dos esgotos da população de 7,2 milhões de habi-
da demanda p~la concorrencla de?sleal dos clandestl- tantes dessa região, quase sempre, sem nenhum tra-
nos e pelas tanfas subcalculadas . tamento prévio.

O que é isso? ~olít~ca ou alq~i~ia social? Espe- A edição de ontem, dia 22, do jornal O Globo,
remos que,. na votaça? f~nal, a maiOria dos.parlamen- trouxe uma página inteira sobre o problema. E lá esta-
tares exorcize,o~ alqUimistas e sepulte mais este lan- vam as seguintes informações: "A Baía de Guanabara
ce de pura ma~lca. recebe 17 metros cúbicos de esgoto por segundo, o

SR. SIMAO SESSIM - Sr. Presidente, peço a equivalente, pasmem, a um Maracanã cheio de deje-
palavra pela ordem. tos a cada dia.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem Na avaliação do ambientalista Elmo Amador,
V.Exa. a palavra. professor de geociências e membro do Movimento

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Pela ordem. Baía Viva, seriam necessários, no mínimo, 30 anos
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. para deixar a Baía de Guanabara em boas condições
e Srs. Deputados, minha presença na tribuna desta ambientais. Vejam, portanto, os senhores, como se
Casa, no dia de hoje, é para prestar homenagem à di- faz necessária uma ação urgente em defesa daquele
reção da PETROBRAS, ao Centro de Cultura, Infor- patrimônio da natureza. Partindo deste princípio, não
mação e Meio Ambiente - CIMA e ao grupo denomi- resta a menor dúvida de que necessário se faz a alo-
nado Protetores da Vida, que se reuniram para um cação de investimentos maciços e contínuos em sa-
ato extraordinariamente nobre em defesa da Baía de neamento básico, na coleta do lixo domiciliar e na
Guanabara, este magnífico cartão postal da Cidade educação ambiental do povo.
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Ébem verdade que o Governo do Estado do Rio SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Conce-
de Janeiro vem investindo no projeto de despoluição do a palavra ao nobre Deputado José Aníbal, Presi-
da Baía de Guanabara. Já temos oito estações de tra- dente do PSDB. Para nós é uma honra tê-lo de volta a
tamento de esgoto em operação, uma delas inclusive esta Casa, nobre Deputado.
no Sarapuí, em Duque de Caxias, mas é preciso mui- O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP Sem revisão
to mais, porque existem ainda outras fontes de polui- do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
ção da Baía de Guanabara, a exemplo do despejo de uma satisfação reassumir o meu mandato de Deputa-
64 toneladas/dia de lixo industrial, mais 300 quilos/dia do Federal, depois de ter participado durante mais de
de metais pesados, como chumbo, cromo, mercúrio e dois anos do Governo Mário Covas, no honroso cargo
zinco, além do derramamento de 4 toneladas de óleo. de Secretário de Ciência e Tecnologia e Desenvolvi-

E temos alguns fatos curiosos. Por exemplo: ape- mento Econômico.
nas 55 das 6 mil indústrias instaladas ao redor da Baía Para mim, mais do que dever, é satisfação falar
de Guanabara são responsáveis por 90% de todo o do Governo Mário Covas e dos anos em que estive à
lixo industrial jogado nas águas. Mais surpreendente frente da Secretaria. Entendo que o Governador reali-
ainda é o fato de a PETROBRAS, essa mesma empre- zou, como administrador público, o que melhor carac-
sa que patrocina o concurso de argumentos em defesa teriza a administração essencialmente social-demo-
da Baía de Guanabara, ser uma das principais poluen- crática, voltada para servir às maiorias: privatizações,
tes, com o derramamento de óleo na região. enxugamento da máquina, liberalização da atividade

E tem mais: fala-se que a figuração atual da econômica, redução de impostos e alíquotas - que
Baía, com 381 quilômetros quadrados de espelho não foram poucas. Todo esse procedimento teve o
d'água, é resultante de um processo de assoreamen- claro e muito bem definido propósito, sob o ponto de
to e aterros recentes, já que na sua orla foram cons- vista da administração pública, de servir às maiorias.
truídos, sobre aterros, portos, aeroportos, rodovias, Desse modo, o Governador Mário Covas conse-
bases militares e conjuntos habitacionais. Sabemos guiu incrementar, melhorar e qualificar fortemente os
ainda que as maiores ameaças à biota (conjunto de serviços prestados à população de São Paulo com
seres animais e vegetais) da Baía de Guanabara são inúmeras realizações, entre elas, no primeiro manda-
representadas pela contaminação das águas e pela to, a construção de onze hospitais, além de 120 mil
destruição dos manguezais, entre outras. moradias e investimentos em mais de mil obras de sa-

Não podemos nos esquecer ainda de que as 53 neamento. Na área da educação, aumentou o número
praias no litoral e nas ilhas da Baía de Guanabara es- de aulas na escola, introduziu informática para com-
tão impróprias para banhos, além do que a presença bater o analfabetismo digital, proporcionou a tão de-
de óleo e de lixo nas águas prejudica os freqüentado- sejada universalidade do ensino fundamental no
res de mais de 10 clubes náuticos e de uma marina Estado de São Paulo, o que hoje já existe em âmbito

federal.pública.
O Governador Mário Covas fez tudo isso em

Por tudo isso aqui mencionado, felicitamos a ini- função de profundo compromisso com a cidadania,
ciativa do Ministério do Meio Ambiente, realizada em com a população, com o povo que mais precisa da
conjunto com a ONG CIMA, através do Programa Na- ação do Estado, sem que houvesse a Lei de Respon-
cional de Educação Ambiental, que acabou criando, sabilidade Fiscal. Tentou avançar mais na área do
em 1999, o projeto Protetores da Vida, e que hoje Legislativo. Muitas vezes não conseguiu, porque as
conta com um rede de estudantes e professores em minorias, que sabem usar e usufruir muito bem do
todo o País, atuando na defesa do meio ambiente, Estado, ofereceram resistência sistemática às tenta-
conseqüentemente, em defesa da vida. tivas de mudança. De qualquer maneira, naquilo que

O projeto, de certa forma, também ajudará a estava ao seu alcance, sua obra foi sem reparos. O
despertar pais e professores para a urgência de se Governador fez voltar a ação e os serviços do Esta-
preservar as riquezas naturais da Baía de Guanaba- do para a maioria, para as pessoas que mais preci-
ra, incluindo-se aí também a Mata Atlântica, os man- sam do apoio do Governo.
guezais, a fauna e tantas outras coisas. O projeto afir- Para concluir os meus comentários sobre esse
ma e comprova que o futuro sustentável depende da extraordinário homem público, que se tornou referên-
nossa confiança e do nosso investimento na capaci- cia para todo o Brasil, vou ler trecho final de discurso
dade e nos sonhos das novas gerações. que pronunciou de improviso no dia 12 de dezembro

Muito obrigado. de 1968, nesta Casa, que me impressionou muito. Sa-



Creio no povo anônimo e coletivo, com
todos os seus contrastes, desde a febre cri
adora à mansidão paciente; creio ser desse
amálgama, dessa fusão de lamas e emo
ções, que emana não apenas o Poder, mas
a própria sabedoria, e nele crendo, não pos
so desacreditar de seus delegados; creio na
palavra, ainda quando viril ou injusta, por
que acredito na força das idéias e no diálo
go, que é seu livre embate; creio no regime
democrático, que não se confunde com
anarquia, mas que em instante algum possa
rotular ou mascarar a tirania; creio no Parla
mento, ainda que com suas demasias e fra
quezas, que só desaparecerão se o susten
tarmos livre, soberano e independente; creio
na liberdade, esse vínculo entre o homem e
a eternidade, essa condição indispensável
para situar o ser à imagem e semelhança de
seu criador.

Ouço com prazer o Deputado Miro Teixeira.

O Sr. Miro Teixeira - Não pretendia aparteá-Io
no inicio do seu do discurso, mas V.Exa. disse que en
cerraria suas palavras de referência a Mário Covas.
Temi que seu discurso passasse a outro curso, por
isso faço questão de manifestar agora o meu reco
nhecimento, como brasileiro, a tão extraordinária figu
ra. Dele fui Vice-Líder na Assembléia Nacional Cons
tituinte, período que considero fundamental à minha
formação de homem público, o que ainda está em
curso e espero que assim continue ao longo de minha
vida. Todos vimos como para Mário Covas não era im
portante ceder às tentações mais fáceis, até mesmo
às da popularidade. Para ele, o fundamental era estar
em paz com sua consciência sobre o que era correto
e o que era melhor para o povo e para o País. Foi um
dos raros patriotas, na verdadeira acepção do termo,
que conheci. O nome patriota caiu em desuso a partir
da ditadura de 1964. Mário Covas foi um verdadeiro
patriota, homem íntegro, do que não se precisa falar.
Acima de tudo, não tinha medo de rever suas posi
ções. Sua personalidade era tão forte, que não consi
derava insultuoso voltar atrás em alguma posição an
teriormente assumida. Mário Covas faz falta no Parla
mento. Ele foi - repito - Líder durante a Assembléia
Nacional Constituinte, quando os Líderes iam à tribu
na convencer sua própria bancada, pois o voto não
era automaticamente manifestado por Deputados e
Senadores a partir de indicação exibida em painel. Foi
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bendo que algo de grave estava por acontecer, Mário Líder que estimulava o debate em plenário, e a peça
Covas disse o seguinte: com que V. Exa. , Deputado José Aníbal, nos brinda, é

de um desses momentos, entre tantos outros havidos
ao longo da trajetória política de Mário Covas no Par
lamento. Ainda no Parlamento, Mário Covas sustenta
va a necessidade da presença do Estado no atendi
mento do que havia de fundamental para o desenvol
vimento social do País. E no Governo do Estado man
teve essa posição. Quando o próprio Governo Federal
sustentava a "alegria" - entre aspas - das privatiza
ções, do Estado mínimo, Covas advertia que a Vale
do Rio Doce não poderia ter a modelagem de privati
zação da natureza que teve. Temos visto que ele tinha
razão. A PETROBRAS tem de ser preservada, dizia
ele. Está visto também. Empreendeu grande luta pelo
Porto de Santos. Quando em editoriais, nas mais du
ras manchetes de primeira página, ele era atacado,
sustentou seus pontos de vista. Está comprovado, ele
estava correto. Quis apenas dar uma palavra, nada
acrescento ao discurso de V.Exa. Nós dois éramos
amigos de Mário Covas, seus admiradores, e enten
demos que ele era uma das mais lúcidas figuras do
País. Mas seria omisso de minha parte, mesmo sa
bendo que nada acrescento, diante da grandeza do
discurso que V. Exa. nos apresenta, não dizer uma pe
quena e humilde palavra de saudade. Muito obrigado.

SR. JOSÉ ANíBAL - Muito obrigado, Deputado
Miro Teixeira.

Sr. Presidente, o meu retorno a esta tribuna
como Deputado Federal coincide com o mandato de
Presidente Nacional do PSDB, para o qual fui eleito
no mês de maio passado. Nesse curto espaço de
tempo, tive pela frente alguns bons desafios. Contu
do, com a colaboração de toda a direção partidária e
das nossas Lideranças, conseguimos vencê-los. Fi
camos entusiasmados em relação às possibilidades e
às perspectivas do PSDB, no que concerne às elei
ções do próximo ano.

O PSDB terá melhor condição de disputar as
eleições estaduais em 2002 do que em 1998. Tal fato
certamente ajudará o candidato do partido à suces
são presidencial.

Sou Presidente do PSDB. Meu partido nada tem
para se envergonhar em todos os cargos que assu
me. É ético, moral, tem compromisso com a cidadania
e desempenha suas tarefas com bastante convicção.

Conquistamos a estabilidade econômica. Tal fe
ito, por si só, gerou nova realidade no Brasil, com a
qual alguns têm mais dificuldade de lidar; outros, não.
Ouço pessoas comentarem que a inflação não é
como dizem. Ela é o pior dos impostos para o traba
lhadores que ganham menos. Seu fim propiciou a ex-
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pressivo setor da sociedade acesso aos bens de con- também fala nos vários sucessos e virtudes trazidos
sumo e estabilidade político-institucional. pelo Governo do PSDB. Mário Covas foi um dos polí-

Abordarei a estabilidade econômica em outro ticos mais humildes que este País já teve. Sabia,
momento. Vou deter-me neste instante no profun- como ninguém, reconhecer seus erros. Um Governo
do significado da estabilidade politico-institucio- que fica muito tempo na mão do mesmo grupo - e
nal, até para posteriormente fazermos compara- este não tem humildade para ouvir os clamores da
ções entre elas. população - está fadado ao insucesso. Mais sucesso

O Brasil nunca viveu, ao longo da sua história ter.emos se adotar~os a atitude de Mário Covas. Ou
republicana, sete anos de estabilidade político-institu- seja, termos a humildade de re~onh:cer erros e con-
cional. O Governo do Presidente Fernando Henrique sertá-Ios. Sou testemunha da vlbraçao de V.Exa. em
Cardoso está no centro desse processo. Hoje temos defesa das boas causas. Conheço-o há mais de dez
democracia, liberdade de imprensa, estímulo à capa- anos.
cidade de auto-organização e de mobilização da cida- O SR. JOSÉ ANíBAL - Muito obrigado, Deputa-
dania como nunca o tivemos. O povo brasileiro jamais do Moroni Torgan.
esteve tão bem informado ao longo de toda sua histó- Sr. Presidente, reformas para um Estado mais
ria, como hoje. capaz de atender às minorias ainda estão por ser

Vou fazer uma comparação com a história mais concluídas. Temos enormes desafios pela frente: as
recente: Getúlio Vargas suicidou-se; Juscelino Kubits- reformas da Previdência, tributária e política. Não es-
chek tomou posse depois de golpes e contragolpes - tou desmerecendo a observação do Deputado Moro-
houve duasrebeliões militares no seu Governo -; Jâ- ni Torgan, quando diz que precisamos reconhecer
nio Quadros renunciou com sete meses de mandato; nossos erros. Concordo com S.Exa.
João Goulart foi derrubado por golpe militar. Os diagnósticos precisam ser bem-feitos. Ainda

Após esse período, tivemos a ditadura militar e, há pouco, uma Deputada da Oposição abordou erros,
depois dela, o comando do País foi novamente entre- deficiências, insuficiências e dificuldades do Governo.
gue a um Presidente civil. Este entregou o Brasil ao A Oposição sempre aponta com cores fortes aquilo
sucessor com inflação mensal de 80%. E o sucessor, que porventura ainda há por fazer. E quanta coisa há
num dos episódios extraordinários da vida política, foi por fazer! Quantos desafios a enfrentar! Esse tipo de
tirado do poder, numa ação de absoluta sintonia entre oposicionismo ajuda-nos, mas às vezes torna o deba-
Parlamento e sociedade. te muito pouco eficaz.

Nunca antes o Brasil teve estabilidade políti- Nos poucos minutos que restam, quero falar a
co-institucional como agora. Deus queira que consiga respeito das nossas universidades, recordando mi-
mantê-Ia por vários anos. O PSDB em muito colabo- nha experiência de Secretário. Quantas vezes ouvi-
rou com o processo. Também nesse ponto não tem do mos dizer que nossas universidades estão sucatea-
que se envergonhar. das, que nossos profissionais estão mal pagos etc. Sr.

Mencionei há pouco como uma das qualidades Presidente, em São Paulo, empreendemos um proje-
do ex-Governador Mário Covas seu compromisso to de vanguarda em âmbito mundial: o Genoma. Hoje,
com as minorias. No plano federal, nunca fizemos tan- todos os brasileiros, de um modo ou de outro, ouviram
tas reformas e mudanças como ao longo dos últimos falar do Projeto Genoma. Trata-se de projeto desen-
sete anos. E isso não é apenas vontade, é propósito volvido em nossos atuais laboratórios, com nossos
do PSDB e dos partidos com ele coligados para dar pesquisadores, com nossos doutores. Não tivemos
sustentação política ao Governo Fernando Henrique de criar novos laboratórios, importar pesquisadores,
Cardoso. acrescentar recursos. Ao Projeto Genoma, foram des

tinados recursos da ordem de 10 milhões de dólares.
Sr. Moroni lorgan - Deputado José Aníbal, Portanto, é fácil falar que nossas universidades estão

permite-me V.Exa. um aparte? em crise permanente e que nossos professores estão
O SR. JOSÉ ANíBAL - Pois não, Deputado Mo- mal pagos.

roni Torgan. Há 15 anos, o número de matrículas no ensino
O Sr. Moroni Torgan - Parabenizo-o por ter fei- superior não se alterava, ficando em torno de 350 mil.

to referência ao ex-Governador Mário Covas, sem dú- De 1995 até hoje, segundo nos informou o Ministro da
vida alguma, exemplo de vida pública para todos nós. Educação, houve acréscimo de 110 mil alunos matri-
O PSDB ainda tem muito a aprender coln os ensina- culados. Não desconhecemos a necessidade de me-
mentos desse grande político. O nobre Deputado Ihorar os laboratórios, as condições de pesquisa e os
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salários, mas consideramos importante que nossas
universidades nos ajudem a enfrentar o desafio eco
nômico da produção, gerando inovação tecnológica e
patentes e tornando o Brasil mais competitivo no mer
cado global.

Ouço, com prazer, o Deputado Dr. Hélio.
O Sr. Dr. Hélio - Deputado José Aníbal, o em

bate é muito importante, porque oxigena o tecido polí
tico-social e contribui para a democracia. Também o
reconhecimento de alguns fatos importantes enobre
ce a democracia. Na condição de Deputado Federal
pelo Estado de São Paulo, quero registrar meu reco
nhecimento ao Governador Mário Covas, ícone da
política, por tudo que representa para o PSDB e para
os demais partidos brasileiros. Também quero prestar
modesto tributo ao ex-Prefeito de Campinas, José
Magalhães Teixeira, que contribuiu para o Projeto
Renda Mínima, que tantos benefícios trouxe à família
brasileira, particularmente às mais pobres. Era o que
desejava registrar em relação à história do PSDB no
Brasil, na linha que VExa. abordou no seu pronuncia
mento.

O SR. JOSÉ ANíBAL - O Deputado Dr. Hélio
me dá a oportunidade - era o que falaria em seguida
- de citar as iniciativas inovadoras do PSDB ao longo
da sua pequena história. Exemplo dessas iniciativas é
a do nosso saudoso Prefeito de Campinas Magalhães
Teixeira, que contribuiu para o Bolsa-Escola. Lá se
originou este que é hoje o melhor programa do Gover
no Federal.

Gostaria também de fazer breve menção em re
lação às nossas posturas. Os atentados ocorridos
nos Estados Unidos trouxeram desafios, pois nova si
tuação do mundo foi desenhada. Hoje está-se fazen
do profunda reflexão sobre como podemos comparti
lhar, como podemos tomar decisões mais solidárias e
ter um mundo que inspire mais esperança.

Debate muito produtivo e positivo está em curso.
E muitas vezes vejo a Oposição exclusivamente preo
cupada em questionar o Governo ou em dizer que o
Brasil tem posição subalterna. Ao invés de contribuir
com o debate, a Oposição tenta descaracterizá-lo
com baixa estima, falta de visão e dificuldade em re
conhecer fatos.

No entanto, não é isso que se vê relativamente à
posição do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
S. Exa. é hoje uma voz no cenário mundial. Nesta se
mana mesmo, vai falar em dois fóruns importantes.
Um deles é a Assembléia Nacional Francesa. Este
convite é um privilégio que se dá a alguém que tem o
que dizer e o que propor diante das incertezas e de
safios que vivemos hoje.

Antes de conceder aparte ao Deputado Anival
do Vale, Sr. Presidente, menciono a relevância de ter
mos um debate positivo para a sociedade acerca do
processo sucessório. Devemos afi rmar posições e
apresentar temas para discussão. Mas que isso seja
feito sem rancor, sem que se considere o debate algo
criminalizado. Há poucos dias, foi distribuída aqui
uma colagem de materiais que saíram da imprensa
sobre a Prefeitura de São Paulo. A reação foi muito
agressiva e contundente. Houve recusa ao debate.

De nossa parte, às vezes temos ouvido o que
considero excesso, mas o permitimos como parte do
processo democrático. O importante é dizer que, da
qui para a frente, o PSDB vai falar cada vez mais, por
que não tem do que se envergonhar. Vamos estar
mais presentes no debate, movidos pela convicção
de que o Governo Fernando Henrique Cardoso tem
todas as condições de construir, juntamente com os
aliados na sustentação política, o próximo candidato
vitorioso à Presidência da República.

Concedo aparte ao nobre Deputado Anivaldo
Vale.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - De
putado José Aníbal, VExa. dispõe de apenas um mi
nuto para concluir seu pronunciamento.

A SRA. ZUlAIÊ COBRA - Sr. Presidente, gos
taria que VExa. permitisse que o orador concedesse
aparte a todos nós. É raro termos o Presidente de um
partido na tribuna. A Câmara dos Deputados hoje
está meio devagar. Vamos com calma, dá tempo.

O Sr. Anivaldo Vale - Deputado José Aníbal, o
Governo Fernando Henrique Cardoso fez muito. É
muito importante ouvir de VExa. a declaração de
que o Governo não fez o bastante. O senso crítico do
Presidente do meu partido traz grande conforto, por
que sabemos que um governo só faz muito quando
compreende que não fez o bastante. Ouvi atenta
mente V.Exa. se referir à estabilidade econômica. No
meu entendimento, é o maior programa social da his
tória deste País. Na época de inflação alta, poucos
ganhavam dinheiro. A maioria da sociedade pagava
a conta, com falta de educação, saúde, saneamento
básico. Hoje, vemos que temos um programa. A
exemplo da educação em São Paulo, no Pará 95%
das crianças estão na escola. E não há mais o aluno
"jacaré", que fazia seus deveres deitado, porque não
tinha nem carteira. As escolas estão equipadas. Em
relação ao FUNDEF, o Estado do Pará foi o primeiro
a aderir ao chamamento do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Temos lá os programas Bol
sa-Escola e Bolsa-Alimentação. Fico verdadeira
mente gratificado em saber que a tarefa de construir
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O presente e edificar o futuro passa por bons propó- SR. lUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, o Regimen-
sitos e bons costumes, manifestados no Governo to desta Casa aplica-se a todos os Deputados, Presi-
Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, partido pre- dente de partido ou não. VExa. já foi muito compla-
sidido por VExa. Muito obrigado. cente com relação ao tempo estabelecido. Há Depu-

O SR. JOSÉ ANíBAL - Muito obrigado, Deputado. tados inscritos no Grande Expediente aguardando re
gimentalmente a oportunidade de usar a palavra.

Ouço com prazer o aparte da Deputada Zulaiê
Cobra. O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Depu-

tado Luiz Sérgio, peço a VExa. um pouco de paciên-
A Sra. Zulaiê Cobra - Não. O Deputado Carlos cia. Vamos ouvir mais dois aparteantes. Como já se

Mosconi pediu o aparte primeiro. disse hoje aqui, não é sempre que temos um Presi-
O Sr. Carlos Mosconi - Faço questão que dente de partido presente no plenário desta Casa. Do

V.Exa. fale primeiro, Deputada. PSDB estava um pouco difícil, porque a presidência
A Sra. Zulaiê Cobra - Aqui não há mulheres, há estava sendo ocupada por um Senador. O Deputado

profissionais da Câmara Federal. José Aníbal está nos brindando com sua presença.

O Sr. Carlos Mosconi - Não concordo que não O SR. lUIZ SÉRGIO - A Presidência do PSDB.
haja mulheres, porque mulher altamente considera- O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Va-
da e respeitada na Casa é VExa., que merece toda a mos ser condescendentes com o Deputado. V.Exa. é
nossa homenagem na condição de mulher e de bra- o próximo orador inscrito e também terá alguns minu-
va Parlamentar que é. Prezado Deputado José Aní- tos a mais.
bal, quero cumprimentá-lo com bastante satisfação. O Sra. Zulaiê Cobra - Se fosse o Presidente
Acompanho o seu trabalho desde quando VExa. era José Dirceu, também teríamos honra e dignidade
Líder nesta Casa, e foi um excelente Líder do nosso para estender o tempo. Meu Presidente, Deputado
partido, o PSDB. Aliás, foi muito bem sucedido pelo José Aníbal, é um prazer muito grande vê-lo hoje na
Deputado Aécio Neves e pelo atual Líder, Jutahy Ju- tribuna, depois de uma bela manifestação ontem em
nior. Depois, caro Deputado José Aníbal, tive a opor- São Paulo, com muita emoção, com muito amor e ca-
tunidade de acompanhar o trabalho de V Exa. na Se- rinho ao nosso Governador Mário Covas. A presença
cretaria de Ciência e Tecnologia, em São Paulo. Tive do Governador Tasso Jereissati e de todos nós tuca-
oportunidade também de estar com VExa. quando nos na belíssima festa deu a medida do que significou
acompanhei alguns cientistas que lhe fizeram um para todos nós do PSDB o grande Mário Covas.
pleito importante para a ciência brasileira, sobre a VExa., Deputado José Aníbal, transmite-nos a sua
possibilidade de abertura de patentes para produtos presença. VExa. sabe muitíssimo bem o que repre-
cuja matéria-prima é nacional e muitas vezes vão ser senta para nós todos, paulistas e paulistanos do
patenteados fora do Brasil. E V.Exa., demonstrando PSDB. Temos uma alegria muito grande em tê-lo hoje
sensibilidade, competência e inteligência, imediata- na Presidência do nosso partido, com essa gana,
mente incorporou-se ao projeto, que tem tido se- essa força, essa vontade, essa inteligência, essa ca-
qüência. Agora VExa. volta a esta Casa, não só pacidade. Temos hoje um Presidente que vem, fala,
como Deputado, mas como Presidente Nacional do enfrenta as situações. Enfim, vim aqui só para prestar
PSDB, o nosso partido. Fico muito satisfeito pelo tra- esta homenagem a VExa. Desembarquei no aeropor-
balho que V.Exa. vem desempenhando à frente do to agora e vim correndo, atropelei várias pessoas aqui
Partido. Tínhamos alguns problemas no meu Estado, na Câmara Federal, só para estar agora neste plená-
Minas Gerais - onde tive a satisfação e a honra de rio e poder prestar-lhe a minha homenagem e di-
ser Presidente do partido por duas vezes _, alguns zer-Ihe do orgulho dos tucanos paulistas de ter V.Exa.
desencontros, alguns problemas, e VExa., tão logo na Presidência do nosso partido. Muito obrigada, Sr.
assumiu a Presidência do P8DB, reuniu-se conosco, Presidente. Muito obrigada, Deputado José Aníbal.
foi duas vezes a Minas Gerais, para fazer com que os O SR. JOSÉ ANíBAL - Muito obrigado.
problemas que ali ocorriam deixassem de existir. De- Ouço com prazer o Deputado Jutahy Junior.
ixo aqui o meu testemunho e o da bancada do PSDB O Sr. Jutahy Junior - Quero registrar a satisfa-
de Minas Gerais e do nosso País sobre o trabalho ção de rever na tribuna o Presidente e ex-Líder do
corajoso, destemido, coerente que VExa. vem exer- PSDB nesta Casa. É um prazer revê-lo com sua cora-
cendo à frente do partido. Parabéns, Deputado José gem, com sua determinação, com sua vontade de
Aníbal. Muito obrigado. participar do processo político de forma extremamen-
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te positiva. O Deputado José Aníbal foi eleito por con
senso no nosso partido. Essa é uma tradição no parti
do, que faz consultas, promove o debate, mas procura
agregar as suas forças observando os princípios da
ética, da seriedade e do desejo de servir o País. Para
béns, Deputado José Aníbal, por estar nesta tribuna,
local propício para realizarmos um profundo debate
sobre a política brasileira. Não poderia deixar, como
Líder do PSDB, de parabenizá-lo pelo exercício da
Presidência do nosso querido partido.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Muito obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Obri
gado, Deputado José Aníbal.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) 
Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência:
Nos termos do § 2°, do artigo 202, do

Regimento Interno, esta Presidência decide
constituir Comissão Especial destinada a ,
no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 598-A, de 1998, do Senhor Deputado
Paulo Lima e outros, que "Altera a redação
das letras "a", "b", "c" e "d" do inciso VI, § 3°,
do art. 14 da Constituição Federal" (idade
mínima para cargo eletivo) e apensada, e

RESOLVE

I - designar, para compô-Ia, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;

II - convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação e eleição,
a realizar-se no dia 24.10.01, quarta-feira,
às 9:00h, no Plenário n° 15, do Anexo 11.

Brasília, 23 de outubro de 2001

Assina o Presidente Aécio Neves.

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSiÇÃO: PEC 0598/98

Bloco PSOB/PTB
Titulares: Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Edir Oli
veira, Inaldo Leitão, João Almeida, Nelson Trad, Sal
vador Zimbaldi, Vicente Caropreso.
Suplentes: Carlos Dunga, Félix Mendonça, Helenil
do Ribeiro, Osmânio Pereira, Rommel Feijó. Três
Vagas.

Bloco PFUPST: Ivanio Guerra, Jairo Carneiro,
José Rocha, Paulo Magalhães, Rodrigo Maia, Sérgio
Barcellos.

Suplentes: Antônio Carlos Konder Reis, Fran
cistônio Pinto, Kátia Abreu, Mauro Fecury, Osvaldo
Coelho, Paulo Gouvêa.

PMDB
Titulares: Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Laíre
Rosado, Luiz Bitlencourt, Mauro Lopes. Uma vaga.
Suplentes: Asdrubal Bentes e Osvaldo Reis. Quatro
vagas.

PT:

Titulares: João Paulo, Orlando Fantazzini, Pedro
Celso.
Suplentes: três vagas.

PPB:

Titulares: Eni Voltolini, Gerson Peres, Marcus Vi
cente.
Suplentes: três vagas.

Bloco PSD/PCdoB
Titulares: Alcione Athayde. Uma vaga.
Suplentes: duas vagas.

Bloco PDTIPPS
Titulares: Márcio Bitlar e Wolney Queiroz.
Suplentes: duas vagas.
Bloco PUPSL
Titulares: Alceste Almeida.
Suplente: Lincoln Portela.
PV
Titular: 1 (uma vaga).
Suplente: 1 (uma vaga).

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no domingo próximo passa
do, 21 de outubro de 2001 , foi realizado na cidade de
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o IV Semi
nário Comunitário Intermunicipal de Transportes. Os
anteriores foram realizados na zona oeste e nos Mu
nicípios de Engenheiro Paulo de Frontin e Niterói.
Houve duas reivindicações fundamentais: a volta do
trem Barrinha, de Japeri a Engenheiro Paulo de Fron
tin, e das barcas do Rio de Janeiro em direção a
Mauá.

Estão programados ainda mais dois seminários,
que serão realizados ainda este ano, nas cidades de
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Queimados e São Gonçalo. O objetivo desses semi
nários, Sr. Presidente, é buscar subsídios e preparar
o I Congresso Estadual de Transportes, previsto para
janeiro de 2002, quando será discutida a criação de
um conselho estadual e de conselhos municipais de
transportes no Estado do Rio de Janeiro, geridos por
representantes do Governo, sindicalistas e represen
tantes comunitários.

Seis Estados do Brasil já criaram conselhos par
ticipativos que decidem como vai ser aplicada a verba
destinada a transportes. Estados como o Rio Grande
do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Paraná
não têm vocação urbana como o Rio de Janeiro, por
isso a preocupação maior é com a construção de es
tradas. No Rio de Janeiro, Sr. Presidente, os recursos
provenientes do ICMS poderiam ser aplicados no
transporte urbano coletivo e não só em rodovias. A
grande falha é que não se destina uma parcela do
ICMS para o transporte. Se isso acontecer, de cinco a
dez anos se resolvem os problemas estruturais.

Nos seminários a que me referi, foram discuti
dos assuntos relacionados a transporte de massa
(barcas, trens e metrô), tais como respeito a idosos e
deficientes; estrutura dos ônibus, que deveriam ter
poltrona adequada e cinto de segurança; cobrança
para utilização de sanitários nos terminais rodoviári
os; demissões causadas com a colocação de roletas
nos ônibus; e legalização do transporte alternativo.
Também foram discutidos assuntos relacionados com
o meio ambiente, como liberação de gás carbônico
pelos veículos de transporte e possibilidade de intro
dução do uso de combustíveis alternativos.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, estamos
buscando apoio das universidades e dos engenheiros
para elaborar um dossiê sobre a situação do trans
porte de massa no Estado do Rio de Janeiro. Já existe
no CREAlRJ uma comissão de transportes e na
UERJ um fórum de desenvolvimento de transporte de
massa. Ressalto que está havendo grande integração
dos Municípios. Estão participando dos seminários
representantes da Federação das Associações de
Moradores do Estado do Rio de Janeiro; da Federa
ção das Associações Municipais de Moradores do
Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Mesquita, Sara
curuna, Magé, Nova Friburgo, Engenheiro Paulo de
Frontin, Resende, Seropédica, Maricá e Rio Bonito;
do CREAlRJ; do CONTREM; do Sindicato dos Ferro
viários da Zona da Central do Brasil; e da Associação
dos Engenheiros Ferroviários.

Os conselhos que serão criados deverão preo
cupar-se, Sr. Presidente, além dos assuntos aqui rela
cionados, com as concessões, onde deve haver avali-

ações permanentes, e com a fiscalização de investi
mentos públicos, para se saber se estão sendo feitos
em projetos que não interessam aos usuários.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JUQUINHA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PL-GO. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, pesquisa realizada pelo De
partamento de Administração em Turismo da Univer
sidade Católica de Goiás (UCG) revelou dados sur
preendentes: o turismo de eventos e negócios naque
le Estado gera uma receita anual de R$ 270 milhões
para as empresas de 120 setores econômicos dife
rentes de Goiânia.

Como a pesquisa não incluiu Municípios com
potencial turístico, como Caldas Novas, Pirenópolis e
Cidade de Goiás, que também já atraem esse tipo de
serviço, não se pode prever o faturamento total com
essa nova atividade.

A pesquisa, realizada durante o ano passado,
revelou o perfil de uma das atividades econômicas
que mais crescem na Capital. São realizados 7.100
eventos por ano em Goiânia, desde chás-de-panela
até grandes congressos internacionais, com a partici
pação de 2,2 milhões de pessoas, das quais 435,9 mil
de outros Estados e até do exterior.

O turismo de eventos é uma das atividades que
mais crescem no mundo e há uma guerra acirrada en
tre as principais cidades para sediar seminários. E
nessa guerra levam vantagem as cidades com maio
res belezas naturais, mas também as que oferecem
melhor infra-estrutura urbana e de serviços e as que
mais se preparam para acolher os visitantes.

Entre as cidades brasileiras, o Rio de Janeiro
está entre as que mais despertam o interesse desses
promotores. Relatório do Internacional Congress &
Convention Association (ICCA) mostrou que o Rio su
biu 18 posições no ranking mundial de cidades-sede
de congressos internacionais, passando do 300 lugar
para o 120 em 1999, à frente de cidades como Lon
dres, Paris e Roma.

Trata-se de um feito memorável, se considerar
mos a questão da violência urbana no Rio e as limita
ções para expandir a atividade turística e promover a
imagem do Brasil no exterior. Tanto que recebemos
cerca de 5,5 milhões de turistas por ano, contra 60 mi
lhões da França e um pouco menos da Espanha,
Estados Unidos e Itália.
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Esse desempenho positivo do Rio contribuiu para
melhorar também a posição do Brasil nesse ranking,
passando do 19° para o 14° lugar entre os países que
mais sediaram congressos internacionais em 1999.

No caso de Goiânia, a pesquisa da UCG consta
tou que são realizados em média 19 eventos por dia
na cidade, o que é considerado um número expressi
vo pela falta de tradição da Capital nesse setor, pela li
mitada oferta de espaços - a maioria dos seminários
ainda é realizada em hotéis - e pelo fato de Goiânia
não ser uma cidade litorânea nem fazer parte dos
principais roteiros turísticos do País.

Embora a maioria seja de pequeno porte e com
duração de até três dias, a soma desses eventos aca
ba causando impacto positivo na economia goianien
se, segundo admitem os coordenadores da pesquisa.
Outra constatação interessante: o turismo de eventos
e negócios gera retorno maior para a economia do
que o turismo de lazer.

Com base em estatísticas da EMBRATUR, os
pesquisadores revelam que um turista brasileiro de
eventos gasta em média R$ 150 por dia, enquanto o
de lazer gasta apenas R$ 80. Além disso, trata-se de
formadores de opinião, pois o público dos eventos é
formado por pessoas de maior poder aquisitivo e mais
bem informadas.

Os pesquisadores constataram que a iniciativa
privada explora cada vez mais esse tipo de turismo
em Goiânia, mas ainda está distante do que acontece
em São Paulo e no Rio. Apenas na Capital paulista
são realizados 74 mil eventos por ano, com a partici
pação de 15 milhões de pessoas, entre turistas e pau
listanos.

Diante da importância desse novo filão econô
mico, entendo que cidades como Goiânia e Anápolis,
além dos tradicionais pólos turísticos, como Caldas
Novas, Cidade de Goiás e Pirenópolis, devem colocar
a questão do turismo de eventos entre suas priorida
des, a partir da melhora da infra-estrutura, para atrair
um número cada vez maior de visitantes.

Temos que ampliar nesses Municípios os espa
ços para promoção de seminários, além de preparar
as cidades para receber esse novo público.

De minha parte, tenho feito gestões junto ao Go
verno Federal no sentido de dar maior apoio às cida
des goianas com vocação turística. Agora mesmo
consegui do Ministério do Esporte e Turismo a libera
ção de R$ 12 milhões para a construção de um centro
de convenções em Caldas Novas, obra que será de
extrema importância para inserir o Município na agen
da de congressos nacionais e internacionais, princi-

palmente pelo apelo do seu valioso parque de águas
termais.

Os pesquisadores prevêem que Goiânia poderá
firmar-se como a Capital brasileira do turismo de
eventos desde que melhore sua infra-estrutura urba
na e de serviços e promova sua imagem Brasil afora.
A cidade já conta com infra-estrutura de boa qualida
de e é bem dotada de equipamentos, serviços e logís
tica. Também não enfrenta problemas sérios de trân
sito, principalmente de estacionamento, nem de se
gurança, e o custo dos eventos é inferior ao das gran
des cidades.

De acordo com a Agência Goiana de Turismo
(AGETUR), Goiânia dispõe de um moderno centro de
convenções e uma rede hoteleira com mais de 10 mil
vagas. Com a realização de novos investimentos na
melhora da infra-estrutura turística, que inclui a ampli
ação do aeroporto da cidade, Goiânia poderá entrar
definitivamente na agenda de grandes eventos nacio
nais e internacionais.

Esse desempenho é fruto do esforço conjunto
das autoridades governamentais, de organismos vol
tados para a indústria do turismo, da iniciativa privada
e da própria sociedade goiana. Mas temos que ampli
ar esses esforços e interiorizar essas ações para fa
zer com que a atividade turística seja uma permanen
te fonte de divisas e de desenvolvimento econômico e
social para o Estado.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Pre
sidente do PSDB, Deputado José Aníbal, pelo brilhante
pronunciamento feito recentemente nesta Casa.

O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PFL-RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, finalmente, um decreto
municipal do Rio de Janeiro, baixado em 1985, pare
ce que entrará em vigor. Com o apoio da população
carioca e a pedido formal do Grupo de Ação Ecológi
ca, o Ministério Público instaurou inquérito civil para
apurar a responsabilidade pelo uso ilegal de carros de
som na cidade.

De acordo com o decreto, proíbe-se o uso de
aparelhos sonoros para fins publicitários, em vias pú
blicas, feita exceção à propaganda eleitoral. As pena
lidades previstas alcançam não apenas quem oferece
o serviço, mas também quem o contrata. O descum
primento continuado do decreto deve-se, ao que
consta, às dificuldades de fiscalização por parte da
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Coordenação de Licenciamento e Fiscalização da
Prefeitura, órgão responsável pela atividade.

A proibição definitiva dos carros de som atende
ria, sem dúvida, aos anseios da população. Os mora
dores do Rio, especialmente da Barra da Tijuca, de
Laranjeiras, de Vila Isabel e do Grajaú, têm sofrido
com o barulho despropositado de vendedores de todo
tipo de produto, que afegam estar trabalhando em ho
rário comercial. A verdade, porém, é que a poluição
sonora afeta a saúde e a disposição mental das pes
soas em qualquer hora do dia. De toda forma, o de
creto não estabelece horários facultativos.

Esperamos que as autoridades competentes
ajam com determinação a respe~o. O sossego dos
moradores não pode ser perturbado indiscriminada
mente, ao arrepio da legislação, sob o argumento de
que se trata de empresas legalizadas, que geram em
pregos ou desempenham funções de interesse públi
co, como por exemplo, propaganda de atividade de
grupos ecológicos. É preciso que os direitos da coleti
vidade sejam respeitados e que as pessoas que es
tão recolhidas em seus lares ou em ambientes de tra
balho, possam escapar, na medida do possível, ao
barulho do movimento urbano cotidiano, já suficiente
mente danoso, mesmo sem os carros de som.

Nosso apoio, assim, aos moradores e autorida
des do Rio de Janeiro, na luta contra essa modalidade
de poluição sonora que, sob todos os aspectos, é per
feitamente dispensável.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento pelos meios de comu
nicação da Casa e pelo programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V.Exa. a palavra.

SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o
descontentamento, a apreensão e a tensão por que
passa o Nordeste em razão do chamado feriadão.

Todas as cidades nordestinas - não só as pe
quenas -, incluindo Recife, João Pessoa, Campina
Grande, pareciam cidades desertas. As cidades para
ibanas, que têm pequena economia, sofrem com o fe
riadão.

Proponho, para evitar o feriadão, que as horas
correspondentes sejam diluídas nos dias da semana.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, vou relatar matéria publicada em
jornal de circulação no Estado de Santa Catarina,
mais especificamente na região sul do Estado, onde
se localiza minha base de atuação política.

Irregularidades sobre a liberação de fi
nanciamento através do Banco da Terra ge
ram polêmica em Santa Rosa de Lima. O
Presidente do Conselho Municipal de Desen
volvimento Rural - CMDR, Edemilson Tava
res Elias, denuncia o descumprimento da lei
que compromete cerca de 30 agricultores
que foram beneficiados com o programa.

Pareceres irregulares, sem a assinatu
ra do conselho, para a conquista de financi
amentos do Banco da Terra. Esta é a de
núncia de Elias, que envolve o nome do Ve
reador e Presidente do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais, Nivaldo Vandresen, que,
segundo informações, estaria descumprindo
a lei e comprometendo os cerca de 30 pro
dutores beneficiados com este sistema de
aquisição de terrenos rurais. A queixa será
levada ao Ministério Público e ao conheci
mento do governo do estado.

Segundo Edemilson, tudo começou há
alguns meses, quando o técnico agrícola do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais/Epagri,
Alexandre Tenten, o procurou, a mando de
Vandresen, para que fosse assinado o pare
cer de um produtor rural. Diante de negativa,
já que a análise, segundo as normas do Ban
co da Terra, deveria ser concedida após dis
cussão de todos os conselheiros, Alexandre
ainda procurou outro membro, o engenheiro
agrônomo Lisandro Coelho, para assinar o
documento. Porém, Coelho também negou a
assinatura sob a mesma justificativa.

Para o presidente do CMDR, após o
acontecimento, coincidentemente, vários pro
dutores receberam recursos. "Jamais o con
selho recebeu uma carta consulta para a
avaliação. Estão sendo aprovados projetos
do Banco da Terra sem o conhecimento do
CMDR, que é eclético e formado por mem
bros de todas as comunidades. Isto é uma ir
regularidade de ordem legal e fere a finalida
de do programa, já que pessoas podem es
tar recebendo as verbas para serem usadas
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em outros fins", desconfia. De acordo com as
normas do Banco da Terra, o parecer do
conselho é dispensado, caso ele não exista
numa cidade ou então leve mais de 30 dias a
partir do protocolo para ser analisado.

O assunto já rendeu polêmica na Câ
mara de Vereadores. O Vereador Antônio
Willemann solicitou a Nivaldo Vandresen,
principal acusado desta irregularidade, os
nomes da comissão que estaria conceden
do o parecer no lugar do CMDR. "Ele me
respondeu que seria antiético revelar os no
mes", diz Willemann.

Informado das denúncias, Vandresen
disse estar tranqüilo e pronto para esclare
cer os fatos. "O que existe na verdade é o
Comitê Municipal do Fundo da Terra de
Santa Rosa de Lima, criado em 1998, antes
do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural. Há inclusive neste comitê uma vaga
para o CMDR", responde. Sobre a citação
de que o técnico do sindicato esteve procu
rando o presidente e um dos membros do
conselho para assinar parecer, o presidente
do sindicato é taxativo. "Eles disseram que
não assinaram porque o prefeito não autori
zava. Consultei o comitê estadual, fui acon
selhado a procurar um Centro Comunitário e
um representante da juventude rural para
assinar. Isto é intriga de pessoas que nada
fazem pela agricultura. A Câmara de Verea
dores tem todas as informações necessári
as", defende-se.

Questionado sobre o assunto, o prefei
to Bertilo Heidemann apenas disse estar
preocupado especialmente porque o sindi
cato já sofreu acusações de estar envolvido
em outras situações semelhantes a esta.
"Certamente as autoridades competentes
tomarão as devidas providencias", pondera.
A denúncia será encaminhada em breve ao
Ministério Público e ao Governo do Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Mu
nicfpio citado, Santa Rosa de Lima, está localizado
no sul do Estado de Santa Catarina e tem como
principal atividade econômica a agricultura.

Fui procurado por autoridades do Município de
Santa Rosa de Lima e pelo Prefeito, para que fossem
tomadas providências junto ao Governo Federal e es
clarecida a respectiva denúncia.

Solicito que este pronunciamento seja encami
nhado aos órgãos competentes para elucidação dos

fatos e seja divulgado pelos diversos órgãos de im
prensa desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho de Angra dos Reis, onde fui Prefeito,
cidade que tem diversas atividades econômicas im
portantes, tais como: indústria naval, com o Estaleiro
Brasfels; turismo; produção de petróleo, com um ter
minal da PETROBRAS; energia nuclear, com as duas
unidades nucleares do Brasil em funcionamento; pes
ca, que é de fundamental importância; e também a
atividade portuária.

Angra dos Reis completará 500 anos no dia 6 de
janeiro. Sua história está diretamente ligada ao Porto
de Angra dos Reis. Esse porto é relativamente peque
no em tamanho, enxuto quanto ao número de funcio
nários, já considerado, inclusive, a galinha dos ovos
de ouro da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Du
rante muitos anos bateu recorde de movimentação de
produtos siderúrgicos no Estado.

Esse porto era administrado pela Companhia Do
cas do Rio de Janeiro, mas como o Governo Fernando
Henrique privatizou grande parte das estatais brasilei
ras, o Porto de Angra do Reis está atualmente sob a ad
ministração da Ferrovia Centro-Atlântica - FCA.

Essa concessão significou uma situação de ca
lamidade para operários que vivem da movimentação
portuária e suas famílias. Por quê? Porque há oito me
ses nenhuma carga é movimentada pelo Porto de
Angra dos Reis. Ora, isso significa que esta empresa
não cumpriu o contrato de arrendamento do porto.

A Companhia Docas do Rio de Janeiro só tem
um caminho: denunciar esse contrato, pegar de volta
o Porto de Angra dos Reis e recolocá-Io no patamar
histórico em que sempre esteve, batendo recordes de
movimentação, gerando empregos e ativando o co
mércio existente em torno dessa atividade. Não dá
para aceitar a paralisação do porto.

A questão fundamental para essa atitude com
relação ao Porto de Angra dos Reis está no fato de
que a Companhia Docas do Rio de Janeiro tem feito
sucessivos contratos com a Companhia Siderúrgica
Nacional, permitindo que ela movimente material si
derúrgico pelo terminal de contêineres do Porto de
Sepetiba. Isso faz com que haja, na realidade, uma si
tuação privilegiada para a Companhia Siderúrgica
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Nacional, porque o terminal de contêineres não se Esses recursos, que, desde a sua solicitação
destina à movimentação de produtos siderúrgicos. pela população e autoridades do Município, se desti-

Diante do desespero de famílias e operários que n~.riam a o~ras q.ue visam ~anar o .~roblema da falta
há meses não podem trabalhar, porque não há movi- d agu~, seraoaphcado~ mais especlflcame~te na per-
mentação no porto, os sindicatos de arrumadores, fura9ao de poços ~~eslanos. Desnece~sáno, portan-
conferentes, estivadores, vigias, trabalhadores de to, dlzer.dos beneflCI?S que tal o?ra trara ao~ morado-
blocos e consertadores resolveram hoje em Angra res da Linha 13, da Linha. da A~lzade ~ da linha San-
dos Reis ocupar o porto. t~ Rosa. Cerca de 100 mil famlllas mUito em b~eve ve

rao os seus problemas de falta d'água solucionados
Na ocupação, os presidentes desses sindicatos em definitivo.

decidiram iniciar greve de fome, porque não conse- A I' - d b h' ·t· I't d.. . _ 'd rea Izaçao essa o ra a mUi o e p el ea a
guem ~IS conviver com essa sltuaçao ~~ cala~1 a- pela população daquele Município, que, por ser origi-
de, que l",lpede o susten!o de suas famlllas. Nao dá nário de assentamento, ainda enfrenta esse e outros
para conviver.c~m ~eus filhos chorando de fom~, sa- problemas relacionados à infra-estrutura _ problemas
bendo da e~lstencla de um porto com capacidade para cuja solução estarei trabalhando em parceria
para prodUZir e gerar empregos, sem que eles pos- com o Prefeito Municipal meu dileto amigo Adilço
sam exercer sua atividade profissional. Scapim. '

O des~mprego é, i~~iscuti~elm~nte, o maior fla- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que-
g~l? da sociedade brasileira hOJe. N~o podemos ad- ro aproveitar a ocasião, bem como o assunto, para in-
mltlr que a FCA arrende u~ .porto a fim de tê-lo como formar aos que nos vêem e ouvem por intermédio da
p.eça sobressa'ent~ para utlhz~r quando b~m lhe con- TV Câmara e da Rádio Câmara a respeito de outra
vier. O con!rato eXlst~nte pre~lsa ser rompido. Temos conquista para o Estado de Mato Grosso do Sul, esta
de denunCiar essas Irregularidades. relativa ao Município de Glória de Dourados. Nos pró-

Não aceitamos que, em reuniões fechadas na ximos dias, para obras de combate à erosão, esse
Companhia Docas, eles cheguem a afirmar que, por Município deverá receber valor igual ao destinado a
pertencer a FCA majoritariamente à Companhia Vale Novo Horizonte do Sul, também por intermédio de
do Rio Doce, a Companhia Docas não pode melindrar emenda que apresentei ao Orçamento Geral da
a Vale. Isso significa a completa subordinação de um União de 2001 .
órgão público que deveria defender os interesses pú- Registro, portanto, que os dois recursos já foram
blicos à iniciativa privada. empenhados e devem ser liberados em breve pelo Mi-

É urgente que a Companhia Docas retome o nistério da Integração Nacional.
Porto de Angra dos Reis, para que ele volte a operar e Muito obrigado, Sr. Presidente.
a gerar empregos, movimentar cargas, revitalizar a SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Há na
economia do seu entorno e, acima de tudo, levar paz Casa 324 Parlamentares. Convidamos S.Exas. a
aos lares das famílias dos operários portuários, que comparecerem ao plenário a fim de iniciarmos a
se encontram no desespero por não poderem exercer Ordem do Dia.
sua profissão há oito meses, devido à política irres- O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente
ponsável da Companhias Docas do Rio de Janeiro peço a palavra pela ordem. '
em relação ao Porto de Angra dos Rei~. O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) _ Tem

SR. MARÇAL FILHO - Sr. PreSidente, peço a V.Exa. a palavra.

palavra pela ordem. O SR. WELLlNGTON DIAS (pT-PI. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

V.Exa. a palavra. Parlamentares, quero comentar um caso que é man-
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pela or- chete hoje do jornal Meio Norte, do Estado do Piauí,

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- envolvendo a existência de mil trabalhadores escra-
te, Sras. e Srs. Deputados, faço uso desta tribuna vos desaparecidos de fazendas nos Municípios de
para registrar que, nos próximos dias, o Municipio de Barras, Batalha e Esperantina. Trago à discussão
Novo Horizonte do Sul, Mato Grosso do Sul, disporá esse tema porque o acompanho há algum tempo.
de cerca de R$ 50.000,00, recursos por mim alocados O fato é que proprietários de grandes áreas no
no Orçamento Geral da União de 2001, por intermé- sul do Pará, na região de Xinguara, normalmente cria-
dio de emenda parlamentar. dores de gado ou plantadores, buscam no Piauí, no
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Maranhão e em outros Estados trabalhadores em si
tuação de extrema pobreza, que são levados para o
sul do Pará iludidos pela doce promessa de uma série
de benefícios e muito dinheiro.

Quero, nesta oportunidade, registrar um trabalho
que mostra a gravidade dessa situação, sendo realiza
do pela Comissão Pastoral da Terra, do Estado do Pia
uí, sob a liderança do Padre Ladislau João da Silva,
que, juntamente com a CPT do Pará, busca agora en
contrar um mecanismo para superar essa situação.

Está sendo feito um levantamento com investi
gações a partir das denúncias de pessoas que conse
guiram sobreviver e ser retiradas dessa região, mui
tas delas inclusive com a ajuda de fiscais do Ministé
rio do Trabalho, por intermédio da Coordenação
Especial para temas nessa área de escravidão, que a
Ora. Cláudia, uma das grandes interessadas, acom
panha nessa região.

É inaceitável que, em pleno final de ano 2001,
ainda convivamos com situações caracterizadas
como de escravidão. Pessoas são levadas de ônibus
e caminhões para regiões de difícil acesso, longe de
qualquer centro urbano; para comprarem alimentos
cujos preços o próprio patrão estabelece ficam endivi
dadas, de tal maneira que acabam devendo mais do
que recebem por mês. Assim sendo, passam a traba
lhar gratuitamente. O nome disso é escravidão, talvez
pior do que a da época anterior à Abolição, porque até
mesmo o que comem se transforma em dívida, além
de não haver remuneração no final do mês.

Está sendo feito um levantamento que já acusa
o desaparecimento de aproximadamente mil traba
lhadores. É bem possível que grande parte já tenha
morrido, porque os que conseguiram sair dessa re
gião dizem que há agentes de segurança nas fazen
das que atiram nos que tentam fugir por causa das dí
vidas. Além do mais, como são regiões longínquas,
fugir não é fácil.

No início deste ano encaminhei representação
ao Ministério do Trabalho, em razão da qual houve
uma operação em regiões do Piauí e do Ceará, onde
foram libertadas aproximadamente 600 pessoas. Da
dos da CPT, do Ministério do Trabalho e de outros ór
gãos dizem que 20% dessas pessoas são oriundas
do Piauí, mas há também trabalhadores de outros
Estados.

Qual a reflexão que esses fatos nos trazem? É
preciso haver uma posição dura do Governo em rela
ção a eles. É preciso fazer com que haja acesso fácil a
essas regiões. Em segundo lugar, as pessoas só vão
para lá porque não têm chance alguma. Vão pelo de
sespero de não ter um emprego, um ganha-pão no lu-

gar onde vivem. Em Barras, Piauí, 3.500 trabalhado
res concorreram a uma vaga nas tais frentes de pro
dução, mas agora estão oferecendo apenas 800 va
gas. Quer dizer, mais de 2 mil pessoas que preen
chem os requisitos para trabalhar nessas frentes não
são atendidas.

Portanto, nestas horas é muito importante a
ação de organizações não-governamentais, como a
Comissão Pastoral da Terra e várias outras, mas é
preciso haver também, mais firmemente, a ação go
vernamental, e não somente por parte do Ministério
do Trabalho, para evitar que as pessoas sejam fragili
zadas a ponto de serem levadas a tal situação.

Como Presidente da Comissão de Fiscalização e
Controle desta Casa, estou encaminhando novamente
ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho e à
área do Governo que cuida da parte assistencial um
pedido de tratamento especial para essas regiões. E
que a Justiça se faça presente, determinando o cum
primento da lei para situações de trabalho escravo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Con
cedo a palavra ao Sr. Robério Araújo.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL-RR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo Federal edi
tou, no dia 5 de setembro, a Medida Provisória n°
2.218. Essa medida dispõe, em seu art. 1°, sobre a re
muneração dos militares do Distrito Federal, da Polí
cia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e também
sobre os vencimentos dos militares dos ex-territórios
federais do Amapá e de Roraima, proporcionando in
clusive verdadeiras garantias remuneratórias.

A Mp, de acordo com os policiais militares dos
ex-territórios, precisa sofrer algumas alterações, no
sentido de regulamentar de forma justa a remunera
ção dos militares do Distrito Federal, do Amapá e de
Roraima.

Dentre essas alterações, podemos citar as se
guintes:

1) Quanto à gratificação de serviço voluntário,
disposta no inciso VIII do art. 3°, torna-se necessário
suprimir as palavras "com a jornada não inferior a oito
horas", pois, ao sujeitar o pagamento da referida grati
ficação para os serviços voluntários com jornadas
iguais ou superiores a oito horas, está-se cometendo
uma injustiça, haja vista O risco de não se remunera
rem servidores por questão de uma hora ou até de mi
nutos. Para os militares, o mais plausível seria deixar
a regulamentação por conta de cada Governador.
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2) A Tabela 111 do Anexo IV, que fixa os valores mente, da Comissão Geral que houve neste plenário
do auxílio-moradia, constitui uma incongruência. Não sobre saneamento básico, água e esgoto. Manifesto
é admissível que oficiais tenham direito a moradia minha opinião a respeito: sou favorável à municipali-
melhor, recebendo para tanto direito pecuniário men- zação. Tudo que fugir à municipalização, foge ao inte-
sal superior ao dos praças, sendo mais justo fixar va- resse nacional, ao interesse maior.
lores iguais. Sr. Presidente, desejo falar sobre o Brasil e a

3) No art. 24, segundo os militares, existe um re- ALCA. Minha opinião, já manifestada na tribuna desta
trocesso. O capítulo 11 do referido artigo revoga o direito Casa, é, em primeiro lugar, pela harmonização tribu-
que a classe teria de receber os proventos calculados tária entre Brasil, Estados Unidos e Canadá. O Brasil
sobre o soldo integral do posto ou graduação superior, tem que ter um sistema tributário parecido com o
ou seja, com base no soldo correspondente ao grau hi- americano. Se isso não for estabelecido como pre-
erárquico imediatamente superior ao que possuía na missa, não adianta discutir a ALCA, porque toda dis-
ativa, pelas condições e pelos motivos especificados cussão será inócua, em vão. Depois disso, resolvere-
nos estatutos dos mimares dos ex-territórios do Amapá mos os outros problemas.
e Roraima; trata-se, pois, de um direito adquirido. Mas, o assunto principal que me traz à tribuna,

4) Além de não trazer substancial aumento remu- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é o mesmo so-
neratório, a medida provisória, no seu art. 36, eleva bre o qual já tratei em pronunciamentos feitos anteri-
para 7,5% do soldo, dos adicionais e dos proventos o ormente. A simples notícia da venda das ações da
percentual de contribuição para pensão militar, sendo Companhia Paranaense de Energia - COPEL havia
que, a título de exemplo, um soldado que hoje paga em provocado indignada reação da sociedade paranaen-
torno de R$ 17,00 de pensão passará a pagar algo em se. Lideranças expressivas iniciaram ampla mobiliza-
torno de R$131 ,00, enquanto o acréscimo na remune- ção popular para impedir a entrega de um dos mais
ração não ultrapassa R$ 315,00, resultando portanto valiosos bens do patrimônio público estadual à inicia-
num aumento real de no máximo R$ 184,00. tiva privada, por preço aviltado.

Já para os oficiais a situação é diferente; a título Até ex-Governadores, como ~aulo Pimentel e
de exemplo, citamos o caso do coronel da PM, que José Richa, Roberto Requião e Alvaro Dias, bem
terá um acréscimo de remuneração de algo em torno como os atuais Senadores, manifestam-se contraria-
de R$ 1.680,00 e passará a contribuir para a pensão mente à insana decisão do atual Governador Jaime
militar com no máximo R$ 547,00, com um aumento Lerner de privatizar a companhia. O diretor brasileiro
real de aproximadamente R$ 1.133,00. da empresa Itaipu Binacional e ex-Deputado Federal,

Como se vê, quem ganha mais passará a ga- Euclides_S~alco, .q~e participa do chamado "Ministério
nhar mais ainda, e o praça, aquele que está na rua, o do Apaga0, posIcionou-se frontalmente co~tra a ven-
maior responsável pela nossa segurança, estará ga- da da empre~. estatal paranaen~e de energia, soman-
nhando menos. do-se ao posIcionamento da sociedade paranaense.

Além desses exemplos citados, outras altera- A forma que o Governo do PFL ~arana~n~~ u!ili-
ções também devem ser feitas na Medida Provisória zou para promover a. ?errot~ do. projeto ~e Inlc~~tlva
n° 2.218, de 5 de setembro de 2001, para torná-Ia popular na Assembl~la Legislativa, que .Impedlrla a
rnais próxima da realidade do País. venda da COPEL, fOI amplamente repudiada por to

dos. Chegou ao desplante de utilizar força policial
Portanto, esperamos que o Governo Federal re- para desalojar os estudantes que se manifestavam

estude essa MP e encontre uma forma de atender contra a venda da empresa
aos anseios dessa laboriosa classe da Polícia Milrtar, J' I' - á'd' d P
que tão relevantes serviços presta aos brasileiros do ornaiS, te ~vlsoes e r lOS o ~raná e~cl~re-
Distrito Federal e dos Estados. ceram a populaçao sobre as .fo~m.as diretas e Indlre-

. . tas que foram usadas para mtlmldar os Deputados
MUito obrigado. Estaduais, a fim de que acompanhassem o veredicto
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Con- governista de vender a COPEL a qualquer custo ain-

cedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Luiz Car- da este ano.
los Hauly. S..Exa. dispõe de cinco minutos para fazer A toque de caixa, com a rapidez dos desespera-
seu pronunciamento. dos e ávidos por dilapidarem o patrimônio público

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela construído com o trabalho incansável de gerações de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, paranaenses, o Governador Jaime Lerner tenta dis-
Sras. e Srs. Parlamentares, hoje participamos, rapida- farçar a própria incompetência na gestão dos recur-



52582 QlIarla-ti:im 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ollllllm) de 2001

sos financeiros do Paraná nesses sete anos de des- ou 19 bilhões de reais, mais os investimentos que de-
governo. O que vemos, ao fazer o balanço do Gover- tém em outros negócios (rede de fibras óticas, distri-
no Lerner, é a destruição do paradigma dos exceJen- buição de gás, telefonia fixa e celular, provedoria de
tes governos que anteriormente administraram o Pa- Internet, centrais eólicas, engenharia, tecnologia e
raná. Fui Secretário da Fazenda do Estado entre 1987 desenvolvimento), além de participação em diversas
e 1990. Administramos recursos, demandas sociais e outras empresas, não pode, impunemente, ser pas-
despesas autorizadas, com zelo, competência e dis- sado adiante, assim, sem mais nem menos, apenas
cernimento sobre o que era melhor para todos. porque houve um acordo político entre os aliados do

Lerner conseguiu ampliar a dívida pública, sem Governo Estadual.
um saldo de obras que pudes~e .i~sti.ficar t~1 fato. Ven- A Justiça Federal no Paraná já concedeu uma Ii-
de~ a FE~ROEST~ para a Iniciativa privada, logo minar proposta por integrantes do Fórum Popular
apos sua rnauguraçao, por um valor que representa contra a Venda da COPEL derrubada no fim de se-
cerca. de 10% ~o investimento público feito naqu~la mana, com intercessão dos'membros do Governo pe-
ferrovia; destruIu o ~anco do, ~stado. do. Parana - felista no Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre,
BANESTADO., que fOI .Ie~ado a msolve~cla ~o~ um mas há uma enorme quantidade de ações propostas
rombo de mal~ d.e 5 ~llhoes de. reais; d~spOntblll~?u, contra a venda da COPEL, o que resulta em verdadei-
para um cons~rclo privado, mais de 43 r'o das a~oes ra queda-de-braço entre os que desejam preservar o
da Companhia de Sane~mento do Parana - patrimônio do Paraná e os que desejam fazer caixa
S!'NEPAR; envol~eu-se ~m d.lvers?s.casos de corrup- para tapar o rombo dos desmandos administrativos
çao e mal~~rsaçao do dinheiro pu.bllco, ~o.mo os .Jo- sem sequer alterar a realidade das desigualdades so~
gos Mundiais da Natureza, de cUJo comlte sua filha . . • .

rt · . b d C Ih D' t' t ClalS e do marasmo economlco em que o Estado sepa IClpa, como mem ro o onse o Ire IVO; eve t
envolvimento também no escândalo da BANESTADO encon ra.
Leasing. O Ministério Público participa da averigua- . Por t~d.o i~so, nobres colegas, informo que con-
ção dos diversos e rumorosos casos de desvio de di- tlnuo contrario a postura do Governo Estadual de des-
nheiro daquela empresa vinculada ao extinto banco truir o patrimônio público que constitui a COPEL. E
estatal. Entre tantos casos nos quais é citado, até sua espero que a Justiça proceda ao célere julgamento
Vice-Governadora, Emília Belinati, filiada ao seu par- das inúmeras ações que tramitam, pedindo a suspen-
tido, PFL, é envolvida nos rumorosos episódios de são do leilão de ações da companhia no Rio de Janei-
desvio de dinheiro público da Prefeitura de Londrina, ro, no próximo dia 31, até porque a desistência de inú-
com o desbaratamento de uma quadrilha que se meros grupos empresariais prova o erro em vender
apropriou de recursos públicos, tendo como dirigente um ativo tão valioso como o de nossa companhia
o seu aliado, Antônio Belinati, esposo de sua energética, além de depreciar o seu valor.
Vice-Governadora. A opinião pública paranaense permanece e

De fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, continuará mobilizada e alerta contra a privatização
o clamor público aumenta a cada dia, pois até agora da COPEL.
somente três grupos empresariais manifestam sua in- Muito obrigado.
te.nção de p.articipar do leilão, que será realizado no SR. ARNON BEZERRA _ Sr. Presidente e o
RIo de Janeiro, por medo do Governador de enfrentar I I d ' P ç
a oposição popular. a pa avra pe a or em.

Desde o início do processo de venda do controle O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
acionário, onze empresas inscreveram-se, mas as in- V. Exa. a palavra.
certezas geradas com as mudanças da economia SR. ARNON BEZERRA (PSDB-CE. Pela or-
mundial fizeram com que grupos de empresas como demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é com
o da espanhola Endesa e outras desistissem da dis- muita honra que registro evento ocorrido ontem na
puta, fato que aviltará mais ainda o preço das ações. Capital paulista, onde o Governador do Estado do Ce-

O Presidente do BNDES, Francisco Gros, já res- ará foi homenageado pela família do nosso saudoso
saltou a inoportunidade do leilão das ações pelo Go- Governador Mário Covas, com a presença de empre-
verno Estadual, o que levanta a hipótese de profunda sários paulistas, de Parlamentares e membros do
má-fé do péssimo Governador Jaime Lerner e má PSDB e de outras agremiações políticas, que lá esti-
gestão do patrimônio público, pois o patrimônio da veram para manifestar seu apoio à pré-candidatura
COPEL, estimado em cerca de 7 bilhões de dólares do Governador do Ceará à Presidência da República.
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o Governador Tasso Jereissati chegou ao Go
verno Estadual, ganhando popularidade e respeito
em âmbito nacional, depois de unir um grupo de ami
gos, de pessoas com vontade de trabalhar, de pesso
as vitoriosas na área privada, que também manifesta
ram o desejo de fazer vitorioso o Ceará.

Nosso Estado, anteriormente, vivia em gran
des dificuldades. Até para pagar a folha de funcioná
rios tinha necessidade de recorrer a empréstimos
bancários e ao Governo Federal.

O Estado do Ceará ofereceu àquele grupo de jo
vens empresários a oportunidade de promover as
mudanças que plantaram nos palanques durante a
campanha polftica de 1986.

Chegando ao poder, encontraram grandes difi
culdades, porque mudanças realmente trazem sofri
mento, dificuldade, e foram obrigados a bater de fren
te com alguns grupos que insistiam em permanecer
com o comportamento político-administrativo de an
tes. Mas a população do Estado foi conhecendo de
perto o trabalho e a obstinação do Governador e viu a
transformação acontecer.

Antigamente, Sr. Presidente, tínhamos grandes
problemas na área da saúde. O programa Saúde da
Família foi iniciado no Governo Tasso Jereissati e vi
sava a fazer com que, através das agentes de saúde
comunitária, as pessoas que morassem nos locais
mais distantes tivessem a oportunidade de ter atendi
mento médico.

E foi um programa dessa natureza, premiado
pelo UNICEF, que serviu de exemplo para o que é hoje
o programa Saúde da Família de âmbito nacional.

O Governador tirou o Ceará da situação de anal
fabetismo em que vinha vivendo ao colocar 97% das
nossas crianças em sala de aula, diminuindo sensi
velmente o índice de alunos que saíam prematura
mente das escolas.

A industrialização do interior do Estado hoje é
uma verdade. Ela gera emprego e renda, mudando
definitivamente nossos índices sociais.

O incentivo ao turismo foi outro programa adota
do pelo Governador do Estado, fazendo com que tan
to a região do sol poente quanto a região do sol nas
cente do nosso Estado fossem dotadas de infra-es
trutura, tornando-as capazes de receber bem os turis
tas brasileiros e até mesmo estrangeiros que procu
ram a terra da luz com o único sentimento de descan
sar e usufruir da grande beleza da terra cearense.

S. Exa. implementou um trabalho junto às comu
nidades, fazendo com que o saneamento e a água
chegassem às casas das pessoas mais necessita
das. Na sua administração, o Ceará foi dotado de in-
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fra-estrutura portuária. É o caso, por exemplo, do Por
to do Pecém e do Aeroporto Pinto Martins, este total
mente reformado com o apoio do Governo Federal.

Tivemos também a construção do linhão Bana
buiú-Tucuruí, fazendo com que o Ceará se livrasse
definitivamente da falta de energia. Hoje sofremos
não por falta de infra-estrutura, mas por dificuldades
nacionais na área de energia.

É esse homem que nosso Estado se orgulha de
apresentar ao Brasil, com o respeito e a confiança da
família de Mário Covas, que foi exemplo de político
não só para o PSOB, mas para uma geração inteira.

Portanto, Sr. Presidente, tivemos a grande ale
gria de, na noite de ontem, ser recebidos na cidade de
São Paulo por empresários e políticos. O PSOB deu
demonstração de que tem nomes à altura. Projetar-se
nacionalmente sendo Governador de um Estado rico
é perfeitamente viável. Agora, para ganhar projeção
nacional administrando um Estado pobre como o Ce
ará, situado em uma região sofrida como o Nordeste,
sem dúvida nenhuma, precisa ter muita competência.

Registro, com muito orgulho, a homenagem on
tem recebida pelo Governador do Ceará, que repre
senta um grande passo na discussão da sucessão do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Era o que tinha a dizer.

SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoB-AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, hoje, com muita satisfação, venho a
esta tribuna para fazer homenagem pública à cidade
onde vivo há mais de 25 anos. Manaus, amanhã, dia
24 de outubro de 2001, completará 332 anos.

Como a maioria das cidades brasileiras, come
çou a surgir em 1669 em torno da construção do Forte
São José da Barra do Rio Negro.

O Rio Negro, como todos sabem, é um belíssimo
rio que banha a cidade de Manaus. Ainda dentro da
nossa Capttal, ele se encontra com o Solimões para
formar o grandioso Rio Amazonas. Nesse encontro
dos dois rios, em decorrência de o Solimões ter águas
barrentas e o Rio Negro, um leito extremamente defini
do, águas Ifmpidas, temos uma belíssima manifesta
ção da natureza, que é o encontro das águas.

Portanto, a cidade de Manaus, que nasceu em
torno do Forte São José da Barra do Rio Negro, comple
tará amanhã, com urna grande festa que já está ocor
rendo na Capital do Estado do Amazonas, 332 anos.
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Em 1832, a cidade recebeu o nome de Manaus. O SA. DR. HÉLIO (Bloco/P~T-SP. Pela ordem.
Em 1848 a Vila da Barra do Rio Negro foi eleva- Sem revisão do orado~.) - Sr, Presidente, ~ras. e Srs.

d ' . d 'd d Em 1856 a Capital do Esta- Deputados, venho à tnbuna para falar, ~als u~~ ve~,
a a categona e CI a e. d ' . d f' 't' desta epidemia social que assola o PaIs: a vlolenclado do Amazonas passou a enomlnar-se e Inl Iva-

, 'b d M' urbanamente Manaus, em homenagem a tn o os anaos,' _. ,
nação indígena que habitava a região. Quero chamar a atençao espe~lflcament~ para

. . _ Campinas, até pouco tempo conhecida como cidade
Sr. Presidente: é c~~ mUlt~ orgulho que come universitária pacata, onde as pessoas conviviam de

moramos o 3320 anlversano da cidade. Apesar de to- 'h A'

. . . maneira armonlca.
das as dificuldades por que passa, diferenças SOCiaiS, . d I d 6' atual-

eriferia extremamente pobre, Manaus ainda será Cidade. com gra~ e vo ume e neg CIOS, .
~ma bela cidade e propiciará a todos os seus habitan- mente camPHln~s ~onvlve co~ o medqOo~:r~:orN:~~~

"
d d d 'd d' d cente segurança. oJe, e a campea em se '.

tes qua I a e e VI a Igna e e _',. último final de semana, foram solucionados mais dOIS
Fica regi~tra~a minha s~udaçao ~ cidade e seqüestros, inclusive o de uma criança de 9 anos de

àqueles que, hlstoncamente, vem construindo Ma~a- idade. Campinas também detém o mais alto índice de
us, Capital do Esta~~ do Amazona~ e uma das malo- roubo de cargas, de narcotráfico, de contrabando de
res cidades da Reglao Norte do Pais. armas, de homicídios envolvendo menores de 14 a 21

Em segundo lugar, gostaria de registrar viagem anos de idade.
que fiz ao interior do Estado do Amazon~~ nesse !i~al Não é preciso sequer recorrer a pesquisas por-
de semana. Estive no Alto Rio Negro, reglao frontelnça que a imprensa escrita, falada e televisiva local insis-
com a Venezuela, conhecida como Cabeça .de ~a- tentemente tem apresentado para a população diag-
chorro, extremamente rica em recursos mineraiS e blo- n6stico da violência urbana que se abate sobre a ci-
diversidade, com paisagem belíssima. São Gabriel da dade de Campinas.
Cachoeira, por ~xempl?, possui esse nome ~xatamen- No entanto, parece que o Secretário de Segu-
te pelas cachoeiras eXistentes no Alto do RIO Negro. rança Pública do Estado, demais autoridades, incluin-

A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimen- do o pr6prio Governador de São Paulo - e, por ser
to Regional realizou audiência pública no Município médico, S.Exa. deveria ter conhecimento da amplitu-
de São Gabriel da Cachoeira - região que concentra de da violência urbana -, não levam muito em conta
98% de toda reserva de ni6bio do planeta -, com o esses dados.
objetivo de discutir projeto de decreto legislativo, em Sr. Presidente, não precisamos mais de diag-
tramitação no Senado da República, que propõe a re- n6sticos sobre a violência em Campinas. O Prefeito
divisão do Estado do Amazonas em mais três Territ6- da cidade foi assassinado e ocupamos o primeiro lu-
rios: Alto Rio Negro, Solimões e Juruá. gar na maioria dos índices de violência urbana,

Os debates foram extremamente import~ntes. Chega de discursos e atuações emocionais. É
Estiveram presentes representantes das Prefeituras necessária a intervenção do Estado.
dos Municípios de São Gabriel da Cachoeira,. Santa Por esse motivo, apelo para o Sr. Governador,
Isabel do Rio Negro, Barcelos, Vereadores, entidades Dr. Geraldo Alckmin, a fim de que, junto com a banca-
que representam pov~s indígenas e trabalhadores da paulista, destine verbas para o combate ao crime
comunitários. Sem dÚVida al~uma, esse debate nos organizado e à delinqüência em nosso meio.
dará subsídios para e!a?oraç~o ~o par~ce~ que deve- Há cerca de três semanas, tivemos oportunida-
remos entregar no pr~xlmo mes a. Comlssao da Ama- de de dizer ao Governador Geraldo Alckmin que ne-
zônia e de DesenvolVimento Regional. " nhum dos setenta Deputados da bancada paulista

Sr. Presidente, criar Territ6rio nos dias atuais e deixará de contribuir para a segurança pública do
uma grande temeridade, em decorrência da instabili- Estado de São Paulo. Pedimos ainda a S.Exa. que
dade por que passa a União, dessa política de reten- agisse como o ex-Governador Mário Covas, que, no
ção de recursos e do distanciamento do Estado do ano passado, destinou cerca de 90 milhões para o
processo de desenvolvimento nacional. Rodoanel e cerca de 70 milhões para a desativação

SA. DA. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a palavra do Carandiru.
pela ordem. Haveremos de destinar ao Estado de. São Paulo

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem pelo menos 60 milhões de reais pa~a, ~edlante a am-
V.Exa. a palavra. pliação dos recursos humanos e tecnlcos, combater-



Pronunciando-se ainda sobre o projeto, o Minis
tro José Serra assim se expressou:

Um dos objetivos principais é dar às
crianças condições para que tenham um
melhor aproveitamento escolar, já que a
desnutrição prejudica o aprendizado. Essa
situação não permite uma igualdade de
oportunidades na vida, quando adultos. Va-
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mos de igual para igualo crime organizado que está gir aqueles que se encontram na faixa de renda inferi-
no cerne da violência urbana e da delinqüência. or a meio salário mínimo. Isto significa dizer que seus
Estendo esse apelo ao Deputado Aloysio Nunes Fer- recursos, da ordem de 572 milhões, anualmente, es-
reia, que irá daqui a pouco ocupar o Ministério da Jus- tão sendo canalizados especificamente para os ver-
tiça. Creio que S.Exa. fará enorme justiça a Campinas dadeiros bolsões de miséria do País.
se voltar os olhos para essa região que se encontra Para este ano, o programa prevê a aplicação de
amedrontada, apavorada e com o moral abatido por 100 milhões, dando prioridade aos Municípios inte-
causa da violência que a assola. grantes do Projeto Alvorada, que reúnem cerca de 1,6

Muito obrigado. milhão de pessoas.
O SR. NELO RODOLFO - Sr. Presidente, peço Este programa tem certos aspectos que preci-

a palavra pela ordem. sam ser destacados. O mais importante deles é que
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem ele veio preencher uma lacuna deixada pelo Progra-

V.Exa. a palavra. ma Bolsa-Escola, do Ministério da Educação, que
O SR. NELO ROOOLFO (PMDB-SP. Pela or- contempl~ crianças apenas a parti.r do~ 7a~os ~e ida-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infor- de. Ele deixa tra~sparecer ~ perfeita slntonl.a reinante
mo à Casa que a bancada paulista está reunida para nO,Poder Executlvo.. A partir_de ag~ra as ?rlan~~s, ao
discutir justamente o tema que o Dr. Hélio abordou. salrem do Bolsa-Allmentaçao, terao mais faCIlidade

Acabamos de ouvir a exposição da Prefeita em a~er.ir ao. Progra~a Bolsa-Escola, isto porque já
Marta Suplicy, de São Paulo, que, em conversa com o estarao InSCritas no sistema.
Relator-Geral do Orçamento, também da nossa ban- Cada beneficiário do Bolsa-Alimentação rece-
cada, pediu a S.Exa. que se sensibilize no sentido de berá, mensalmente R$15,OO até o limite de R$ 45,00
liberar mais verbas para o Estado, principalmente por família, correspondendo a 70% das necessidades
para a área da segurança. calóricas de uma criança e 40% das gestantes e nutri-

A Prefeita veio à Câmara Federal numa atitude zes. Um outro destaque a ser dado ao programa é que
muito respeitosa com todos os Deput~dos, solicitar ele será pago por m_eio de cartão mag~ético, distribuí-
apoio para as áreas de habitação, educação e saúde do em n~me das mae~ ou do re~p~nsavel nos pontos
do Município, que ainda enfrenta o problema das en- de atendimento da Caixa Economlca Federal.
chentes. S.Exa. solicitou liberação de recursos da or- O programa terá uma duração inicial de seis
dem de quase 80 milhões de reais. meses, sendo prorrogado por períodos iguais, desde

Agradeço à Prefeita Marta Suplicy a importante que a pessoa perman~ça nas condiç~es de pobreza
presença. E daqui a pouco estaremos também rece- e cumpra os ~ompromls~os c~m a saude, como: con-
bendo o Governador de São Paulo Geraldo Alckmin sultas de pre-natal, vaclnaçao e acompanhamento
para discutir esse assunto que tant~ preocupa o pau~ do bebê.
listano: a segurança. Por ocasião de seu lançamento, na cidade de

Muito obrigado. S~~ José da Tapera, Alagoas, assim se expressou o

SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a pala- MInistro Serra:

vra pela ordem. Este é um programa fundamental do
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem Ministério da Saúde que faz parte de um

V.Exa. a palavra. conjunto de iniciativas do Governo do Fer-
O SR. DR. HELENO (PSDB-RJ. Pela ordem. nando Henrique Cardoso para diminuir a de-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. sigualdade entre as pessoas e as regiões
Deputados, volto a esta tribuna para destacar mais do País.
um programa que o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso está implementando com vista a
um combate mais frontal à desnutrição e à mortalida
de infantil, que ainda persistem com taxas elevadas.
Refiro-me ao Programa Bolsa-Alimentação.

O programa tem como meta diminuir as carênci
as nutricionais de aproximadamente 3,5 milhões de
pessoas, englobando crianças com 6 anos, gestantes
e mães que estejam amamentando. Ele procura atin-



Estão, pois, de parabéns o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, o Ministro José Serra e toda sua
equipe, que, através dessa ação audaciosa, dá prova
inconteste de que as desigualdades sociais, com ní
veis ainda insatisfatórios, representam a meta priori
tária do Governo Federal.

E, para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de
transcrever as palavras do Presidente Fernando Hen
rique, que assim se expressou, por ocasião do lança
mento do projeto:

Esse projeto veio para ficar. É um res
gate histórico que o Brasil tem com as re
giões mais carentes.

Sr. Presidente, finalizando, registro visita que fi
zemos, em companhia de alguns Deputados, à região
do Mato Grosso do Sul. Quero parabenizar o Exército
Brasileiro pelo seu trabalho ali, pela sua história e
pela sua garra.

Era o que eu tinha a dizer.

SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, o Acre vive momento de profunda polarização ja
mais visto em sua história. A Direita, visivelmente de
sesperada com o Governo Jorge Viana, joga sujo,
joga baixo, trabalha politicamente da forma mais sór
dida para desestabilizar o Governo. Agora, de modo
articulado, está ampliando em todo o Estado campa
nha de difamação contra Prefeitos do PI.

Quero, da tribuna desta Casa, enviar meu abraço
forte e amigo ao Prefeito Josone Ferreira e sua equipe,
do Município de Tarauacá, no Estado do Acre, cuja ad
ministração é exemplar. Manifesto minha solidariedade
ao Prefe~o e toda sua equipe. Não tenho dúvidas de
que, se qualquer instituto de pesquisa fizer levanta
mento, os resultados vão demonstrar que o Dr. Josone
e seu grupo estão entre os melhores do País.

O Prefeito Josone é médico, dedicado e querido
pelo povo de todas as classes sociais. Homem sério,
honesto e competente, aplica política definida pelo
Partido dos Trabalhadores, isto é, investe em priorida
des. Quando assumiu o cargo, existiam 16 escolas no
Município. Hoje, existem 163. Em segundo mandato,
não foi simplesmente eleito no último pleito, mas acla
mado pelo povo.
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mos quebrar esse ciclo vicioso da pobreza Pois bem, Sr. Presidente, diante do trabalho sé-
do integrar os dois programas. rio que vem sendo desenvolvido tanto no Estado

como na Prefeitura de Tarauacá, está-se fazendo
campanha de difamação contra o Governador Jorge
Viana e os Prefeitos Josone e Júlio Barbosa, do Muni
cípio de Xapuri.

Acusam agora o Prefeito de Tarauacá de corrup
ção, sem fundamento, sem provas, de modo leviano.
S. Exa. celebrou convênios com o Governo do Estado
para pavimentar ruas e construir quadra esportiva. O
Prefeito Josone, em vez de construir uma quadra,
propôs-se a construir três quadras esportivas. Até o fi
nal do ano todas as obras estarão concluídas. Visitei
Tarauacá e vi o andamento das obras.

Apesar disso, grupo de Vereadores, da forma
mais irresponsável e leviana possível, está querendo
confundir a opinião pública.

O Prefe~o, sua equipe e todos aqueles que estão
aliados e solidários com Tarauacá, estão esclarecendo
o povo quem de fato é honesto e quem é desonesto;
quem quer o progresso e quem quer o atraso. S.Exa.
nada tem a temer, porque pode enfrentar as acusa
ções, sem fundamento, repito, de cabeça erguida.
Esses Vereadores podem fazer o que bem entender.

Do plenário da Câmara dos Deputados afirmo à
Nação brasileira que a Prefeitura de Tarauacá é
exemplar. O Prefeito e médico Josone está doando
sua vida para que o Município tenha políticas sociais,
política com pê maiúsculo, responsável, séria e ho
nesta.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT-RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, nesta semana Brasília está
recebendo centenas de Prefeitos que aqui se encon
tram com intu~o de conseguir, junto aos Parlamentares
dos seus respectivos Estados, a inclusão de emendas
no Orçamento da União para o ano de 2002.

Os Prefeitos têm vivido momentos de extrema
dificuldades no que tange aos setores básicos que a
população sempre recorre, tais como saúde, obras de
infra-estrutura e atendimento social, já que a atual cri
se atinge todos os Estados brasileiros.

Os Estados, na sua maioria, encontram-se com
as finanças totalmente comprometidas. Tanto é ver
dade que é normal a presença dos Governadores em
Brasília, solicitando mais recursos para atender às re
ivindicações mais prementes do povo.
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É justo que os Prefeitos e os Governadores re- problema com o qual nos deparamos no Projeto de
corram ao Governo Federal na procura de mais recur- Lei n° 5.299, de 2001, de autoria do Executivo, e do
sos para seus Estados e Municípios. Entretanto, é qual sou Relator.
bom lembrar que a~ eme~das apre~entadas ao Orça- O Governo diz que o Congresso não pode ele-
mento deste ano ainda nao foram liberadas. var o índice porque isso é inconstitucional. Mas a per-

Nos anos anteriores, pelo menos parte das gunta é: e o Governo? Ele pode enviar para esta Casa
emendas individuais neste mesmo período já se en- um projeto inconstitucional? Como vamos resolver
contravam empenhadas, o que não ocorreu este ano. essa questão? Se o Congresso não pode elevar o ín-
Seria bom lembrar, que, com relação às emendas de dice porque isso é inconstitucional, então o Governo
bancada, não recebemos, até a presente data, ne- também não poderia enviar um índice sem definir c1a-
nhuma informação de quando elas serão analisadas. ramente o que entende por revisão geral de salário.

Desta forma, acho prudente por parte dos Go- Não faz sentido interpretar o princípio constitucional
vernadores e Prefeitos observarem a morosidade no como a mera obrigação de enviar um projeto de lei
atendimento das emendas apresentadas ainda no para esta Casa. Bastaria que o Presidente da Repú-
ano passado. Prudente também seria que a área eco- blica enviasse um projeto todo ano dizendo que o ín-
nômica do Governo Federal não se omitisse com rela- dice é zero. Como o Congresso não poderia alterar
ção às necessidades dos Estados e Municípios. esse índice, estaria consolidado o congelamento

Era o que gostaria de registrar nesta tarde. como ~ri~cípio ~onstituci~nal. ~sso não pode ~conte-

M
't b' d cer. Nao e posslvel uma sltuaçao como essa. E preci-

UI o o nga o. d . . t d' '1'. so elxar regls ra a a Irresponsabl Idade com que o
SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente, Governo trata a questão constitucional.

peço a palavra pela ordem. Não estou falando isso apenas como oposição a
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Tem este Governo. Em qualquer governo é preciso que as

V.Exa. a palavra. regras do jogo sejam mantidas e os direitos, preser-
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT-PB. Pela or- vados. Não podemos colocar princípios de mercado

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e acima dos princípios de direito, senão, amanhã, qual-
Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, antecipo mi- quer contratante pode reivindicar razões de mercado
nhas homenagens ao Município de Patos, Paraíba, para descumprir um contrato. Não existe mais direito
que amanhã comemora 98 anos de emancipação po- estabelecido; nem mesmo os princípios constitucio-
litica. nais são respeitados. Essa é uma situação difícil.

Em segundo lugar, refiro-me à revisão geral de Pretendo, pelo menos em meu parecer, preser-
salários dos servidores públicos. A Deputada Vanessa var o princípio de que a irredutibilidade de salário, a
Grazziotin, o Presidente da Comissão de Trabalho, de revisão geral de salário é sinônimo de reajuste para
Administração e Serviço Público, Deputado Freire Jú- recompor o poder de compra do salário. Essa é a
nior, e eu deveríamos ter hoje audiência com o Presi- questão fundamental porque, senão, o salário pode
dente do Supremo Tribunal Federal para discutir a in- ser reduzido.
terpretação e o conceito de revisão geral de salários. Não entendo que essa seja uma questão menor.

É importante definirmos bem o tema, haja vista É uma questão de direito, que precisa ser assegura-
que, se prevalecer a interpretação do Governo, a revi- do. E~te. ~ongr.esso te~ o ~eve~ de garantir q.ue a
são geral pode ter, por exemplo, índice zero, uma vez Constltulçao seja cumprida nao so por este Preslden-
que para o Executivo a revisão geral de salários de- te, ~as po~ qu~lquer P.re~idente. Do contrário, o prin-
pende de indicadores do mercado. Quer dizer, para o cíplO constitucional sena Interpretado pelo Executivo.
Governo o mercado está acima do direito. Além disso, Tenho a impressão de que vamos travar aqui
com essa interpretação, estaremos, de uma vez por uma fo~e b~talha, ai.nda que sob o pretexto de argu-
todas, sepultando o princípio da irredutibilidade dos mento JurídiCO ou cOisa que o valha. Queremos dizer
salários, porque se não está garantido o reajuste, se a que cabe ao Congresso também, não apenas ao Po-
revisão não é sinônimo de reajuste de salário, signifi- der Judiciário, g~rantir o princípio constitucional. Daí
ca dizer que o princípio da irredutibilidade de salários por que uma reVisão geral de salário tem que recom-
é apenas questão formal. Ou seja, é perfeitamente por o poder de compra desse salário.
possível, no decorrer do tempo, o salário sumir, uma O Sr. Pedro Fernandes, § 2° do art. 18
vez que não existiria proteção alguma, seja legal ou do Regimento Interno, deixa a cadeira da
constitucional, a esse princípio. É exatamente esse o presidência, que é ocupada pelo Sr. Eurípe-
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des Miranda, § 2° do an. 18 do Regimento O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
Interno. peço a palavra pela ordem.

O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Eurípedes Miranda) -
peço a palavra pela ordem. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Eurípedes Miranda) - O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Tem V.Exa. a palavra. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL-MA. sidente, Sras e Srs. Deputados, estará ocorrendo, nos
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dias 23 e 24 de outubro, no Auditório Nereu Ramos,
Sras. e Srs. Deputados, na última terça-feira, dia 17, a um seminário da mais alta importância para o futuro
Câmara Municipal de São Luís, Capital do Maranhão, da economia brasileira, que trata da participação do
realizou uma audiência pública para discutir a atua- Brasil na ALCA, e, a propósito dele, quero tecer algu-
ção da Telemar, empresa que opera a telefonia na- mas breves considerações.
quele Estado. Para muitos especialistas em economia e rela-

O Vereador Júlio França, que convocou a reu- ções internacionais, a vinculação do Brasil à ALCA
nião, elencou uma série de reclamações da popula- significará a abdicação de um projeto de desenvolvi-
ção nos últimos nove meses. Foram convidados ainda mento nacional, a impossibilidade de construção de
representantes do PROCON, do Ministério Público e, uma democracia substantiva e o fim das pretensões
por ter um projeto nesta Casa que obriga as empre- de exercício de uma liderança na sub-região.
sas a terem um aparelho que meça os pulsos telefôni- A implementação da ALCA está prevista para
cos, tive o prazer de estar presente para defendê-lo. 2005, mas países como a Argentina e os Estados

Sr. Presidente, é impressionante o número de Unidos já começam a defender uma participação
reclamações envolvendo a Telemar não só no meu para o ano de 2003.
Estado, mas, como soube por outros Deputados, em Há quem diga que a ALCA é mais uma das es-
tados os Estados onde atua essa empresa, sobre a tratégias de poder e dominação global dos Estados
má qualidade dos serviços prestados ao usuários. Unidos. Em 1990, o então Presidente George Bush

Em São Luís, tivemos a oportunidade de ouvir anunciou um pacote de medidas de remoção das bar-
representantes dessa empresa, que desfiaram uma reiras comerciais aos investimentos das grandes cor-
série de falácias: que ela completou, melhorou os ser- porações do Alasca à Terra do Fogo. A primeira delas
viços e aumentou o número de telefones públicos, en- a ser implementada foi o NAFTA - Acordo de Livre
tre outras coisas. São falácias, porque, na realidade, Comércio da América do Norte. A ALCA seria a exten-
as empresas foram privatizadas com uma certa estru- são do NAFTA ao restante do continente.
tura, o que faz com que, realmente, elas alcancem um
ranking muito rápido. Uma das maiores preocupações do empresaria-

do brasileiro é a falta de preparo da indústria brasileira
Aproveito essa ocasião para fazer um apelo à

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e para competir no mercado exterior e poder enfrentar
Informática da Casa no sentido de votar o nosso pro- melhor uma situação de tarifa zero com os Estados
jeto, cujo parecer está pronto, aguardando votação, Unidos. Por causa disso, a estratégia de negociação
desde 1999. É importante que isso ocorra para que, do Brasil na ALCA tem sido protelar a entrada em vi-
realmente, possamos levar à frente esse projeto a fim gor do acordo até conseguir imprimir mais competiti-
de que a população tenha certeza daquilo que está vidade aos seus produtos.
pagando. Não estamos confiando nos serviços, assim O grande problema é que o Brasil não possui
como não estamos confiando nas contas que estão hoje políticas públicas e investimentos que venham a
nos apresentando, e, naturalmente, como consumi- reduzir as assimetrias econômicas e tecnológicas
dores, precisamos saber o valor exato das nossas com os demais países. Daí a pertinência da preocu-
contas. pação do empresariado brasileiro. O próprio Presi-

Era o que tinha a dizer. dente da FIESP afirma que "uma nova abertura preci-
O SR. PRESIDENTE (Eurípedes Miranda) - pitada da economia brasileira pode levar boa parte

Gostaria de registrar a presença, em nosso plenário, das empresas nacionais à falência".
da Sra. Prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que se Outro aspecto a ser observado é que a sobrevi-
faz acompanhar do Presidente do PT, Deputado José vência do MERCOSUL ficará ameaçada com o ad-
Dirceu, aos quais agradecemos a honrosa visita. vento da ALCA. Além disso, o Brasil, embora seja de-
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tentor do maior PIB do bloco, está entre os países que aumento de preços que houve no Plano Real, em
apresentam os piores indicadores sociais. comparação com qualquer outro setor da economia.

Esse seminário é da maior importância e a parti- Pela primeira vez na história, o Ministério da Sa-
cipação de todos é essencial, pois uma entrada preci- úde impôs redução do preço dos remédios e defen-
pitada do Brasil na ALCA trará sérias conseqüências deu a área da saúde e a população brasileira.
para a economia e a política nacionais. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apenas

Era o que tinha a dizer. para exemplific~r, a .Novartis fa~r!cava Cic~osporina

SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a c?mo marca. FOI fabncado o ~enenco, red~zlndo ~en-

I I dem slvelmente o preço do medicamento. Clclosponna,
pa avra pe a or . - b' .d' d' t' d.' para quem nao sa e, e reme 10 lagnos lca o para

O SR. PRESIDENTE (Eunpedes Miranda) - quem fez transplante de órgãos. Seu custo foi diminu-
Tem VExa. a palavra. ído em 15 milhões ao ano pela política do Ministério.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem. É esse mesmo laboratório que financia ou com-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. pra os serviços desse lobista.
De~~tados~ aproveito a ?portunidade para com:nta,r Manifesto minha preocupação com tal episódio
~~t I.CI~S velcul.a?as no fl~ de semana em relaçao ~ e alerto os colegas Deputados para a necessidade de
Iniciativa do Mlnl~troJose Serra d~ ~sc.l~recer SUSp~l- nos posicionarmos em prol da população brasileira,
ta so~re procedimento ?O seu Mlnlsten? .no que diz da política praticada pelo Ministério da Saúde e por
respeito a área ?e medicamentos. O Ministro, te~do pessoas sérias como o Dr. Renilson Rehen de Souza,
tom~do conheclment.o. de rumo~es sobre p~s~lvel agredido injustamente com insinuações maquiavéli-
de~lIze ou prob~~ma etlco ?enunclado po~ ~radlclonal cas e vítima de pressões porque é quem estabelece a
~oblst~ de Brasllla, ~eter~TlInou que a Pollcl.a.~ederal tabela de preços para a venda de medicamentos.
Investl~asse? caso Im~dlatamente. No escntono des- Sr. Presidente, demorou a aparecer a pressão
se lobista fOI apreendida apenas. u.ma ~gen?a com de interesses contrários, particularmente naquela
no~e de alg~mas pessoa~ do Mlnlsténo - e o que área. Tenha VExa. a certeza de que em nenhum outro
esta sendo divulgado pela Imprensa. setor público se defendeu o interesse da população

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero como na área de controle do preço de medicamentos.
comentar o significado disso, em termos da política Seguramente, mais de 100 milhões de reais foram
do País. economizados do bolso do contribuinte com genéri-

Primeiro, agenda de lobista virar fato político é cos, medicamentos de controle da AIDS e outros.
algo desprezível e ridículo, e abre precedente seriíssi- Mas essa conquista está sob ameaças.
mo. Qualquer lobista que quiser pressionar órgão pú- A atual política de medicamentos deve continuar
blico poderá dizer: "Seu nome está na minha agenda. a ser posta em prática. O povo brasileiro tem de saber
Se não me atender..." quem o defende nesta Casa. É necessário que seja

Fora isso, revela-se a ponta do iceberg de pres- informado corretamente.
sões políticas que devem ser execradas pelo setor Um dos maiores avanços da história deste Pais
público e pela população brasileira, principalmente foi a implementação da política dos genéricos pelo
por parte do Laboratório Novartis, que teve seus inte- Ministério da Saúde.
resses prejudicados pela justa e correta política do Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ministério da Saúde. A defesa do uso de genéricos e o O SE' d M' d § 20 ri f1

t I d d d· t t AI DS r. unpe es lran a, uO a .con ro e o preços e me Icamen os con ra a 18 d R' t I t d . d' d. . . . . I o eglmen o n emo, elxa a ca eira a
pelo MInistro Jose Serra redUZiram senslve mente os 'd"" d ISS I t' I' . I I presl enCla, que e ocupa a pe o r. a,a le
gastos publlcos com superfaturamento de a guns a- C Ih 20 S I t d S t' .
b t " arva o, up en e e ecre ano.ora onos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o cartel SR. L1NCOLN PORTELA-Sr. Presidente, peço
dos medicamentos fez muito mal a este País, embora a palavra pela ordem.
osremédiosfaçambemàspessoasqueostornam. Ele O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
impôs preços que não obedeciam à lei da oferta e da VExa. a palavra.
procura, fragilizando ainda mais as pessoas que recor- O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
riam à farmácia e, porque estavam com dor ou tinham Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
medo de morrer, pagavam quantias exorbitantes por sidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de tecer elo-
um medicamento. Esse foi o setor que aplicou o maior gios à Secretaria de Estado de Esportes de Minas
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Gerais que tem procurado tirar crianças das ruas,
através de vários programas, entre eles o chamado
Jogos da Solidariedade.

Segundo notícia publicada no jornal Hoje em
Dia, a SEESP de Minas Gerais tem promovido ampla
mobilização de crianças e adolescentes em Minas,
aumentando a sua participação em atividades espor
tivas. O atendimento aos jovens, especialmente aos
mais carentes, busca a integração social, a descober
ta de novos talentos e a construção da cidadania.

Um exemplo deste trabalho são os Jogos da So
lidariedade. A competição, que começou no último dia
10 e se estenderá até 18 de novembro, tem como ob
jetivo promover o intercâmbio e a integração entre os
núcleos do Esporte Solidário, um programa que aten
de a 24 mil adolescentes de 12 a 18 anos de idade,
em 120 núcleos instalados em 101 Municípios minei
ros. Estão participando dos Jogos da Solidariedade
jovens de 13 a 16 anos, de 48 Municípios, que dispu
tam as modalidades futebol de campo, futsal e volei
bol, nas categorias masculina e feminina.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - A
Presidência solicita aos nobres pares a presença em
plenário a fim de iniciarmos a Ordem do Dia, haja vis
ta que se registraram no painel 356 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, manifesto
minha preocupação não apenas com a população da
cidade de Pau Brasil, no extremo sul da Bahia, mas
principalmente com os índios pataxós, embora hoje a
situação esteja mais calma. Esses índios, conhecidos
como pataxós-hã-hã-hãe, estão há anos em peleja,
devido à morosidade no encaminhamento da questão
pela FUNAI. Ontem o conflito intensificou-se.

Há também certa morosidade do Supremo Tri
bunal Federal para decidir sobre processos atinentes
às reservas indígenas. Há até um fato inusitado, des
coberto recentemente. Uma das áreas hoje ocupadas
pelos índios é a fazenda do Secretário de Agricultura
do Estado da Bahia, Sr. Pedro Barbosa de Deus, que
deveria devolver as terras pertencentes aos pataxós,
contribuindo dessa forma para o processo de paz na
quela região. Na realidade, detém esse cidadão uma
das maiores fazendas locais.

Sr. Presidente, são aproximadamente 100 as
propriedades retomadas desde 1982, menos de 10
mil hectares dos 54,1 mil reivindicados pelos pataxós.

Havia ontem, como disse, um clima muito tenso. Hou
ve uma intermediação por parte do responsável pelo
escritório da FUNAI na região, Sr. Alberto Evangelis
ta, que conseguiu negociar com os índios uma tré
gua, condicionada a que a FUNAI, em Brasília, envi
asse à Procuradora Ana Maria Carvalho, que se en
contra em Porto Seguro, cópia da portaria autorizan
do um Grupo Técnico a vistoriar as propriedades,
para, obviamente, encaminhar o processo de indeni
zação aos fazendeiros.

Na realidade, a falta desse documento suscitou
desconfianças tanto por parte dos índios, que não
agüentam mais tanto tempo nessa situação, quanto
por parte dos fazendeiros, uma vez que há um pro
cesso de negociação em curso.

Foi definido ontem que os índios vão propor à
FUNAI que utilize um convênio assinado há dois anos
com o instituto para que os fazendeiros com até 100
hectares sejam assentados em terras do Estado.

Sr. Presidente, solicitamos que a FUNAI enca
minhe essas questões pendentes há muitos anos.
Contam tantas histórias sobre os nossos índios, prin
cipalmente no período em que se comemoraram os
500 anos do descobrimento; no entanto, estamos
vendo nossos índios sofrerem barbaramente, não
lhes sendo permitido sequer o uso da terra.

Outros índios no Estado da Bahia têm enfrenta
do problemas, como os Tuxás com a CHESF, agora
os pataxós e também os quiriris, na região de Ribeiro
do Pombal. O tratamento dispensado ao povo indíge
na, que resiste e deseja extrair seu sustento de suas
reservas, é vergonhoso.

Apelo para a FUNAI e para o próprio Supremo
Tribunal Federal no sentido de que agilizem os proce
dimentos indenizatórios e resolvam os conflitos, para
que não haja mais mortes como as que presenciamos
em Pau Brasil.

Recordo-me da época em que Alcides Modesto,
na época Deputado, ficou retido na região pelos índios.
A Câmara dos Deputados e outros setores preocupa
vam-se com o resgate do Deputado Alcides Modesto,
mas a única forma de resolver era mantê-lo lá enquan
to a solução era encaminhada. Alcides Modesto já não
é mais Deputado, mas o conflito envolvendo os índios
pataxós continua na região de Pau Brasil.

Estamos fazendo esta cobrança para que haja
um certo grau de comprometimento, a fim de agili
zar-se a solução desse problema que envolve os pa
taxós situados no sul da Bahia.

Mui to obrigado, Sr. Presidente.



Art. 184. Compete à União desapro
priar por interesse social, para fins de re
forma agrária, o imóvel rural que não este
ja cumprindo a sua função social, median
te prévia e justa indenização em tftulos da
dívida agrária...

Ora, se assim foi estabelecido, como pode um
projeto de lei transferir para os Estados a competên
cia privativa da União? A mal encaminhada e mal re
solvida questão agrária brasileira está por receber, di
ante desse projeto, mais um golpe viciado em falta de
diálogo com a população. Sequer os servidores do
Ministério foram suficientemente ouvidos. Os Gover
nadores, bem-intencionados, enganados com a pro
messa de repasse de recursos do ITR, imaginam que
estão aumentando a sua força e sua capacidade de
planejamento da ocupação do território de seus Esta
dos. Os outros estão vislumbrando as negociações
que envolverão as desapropriações.

Sr. Presidente, não bastassem os vícios de in
constitucionalidade, a escassez de recursos e os ris
cos éticos associados aos processos desapropriatóri
os, a autonomia dos Estados levará à falta de comple
mentariedade entre ações que, por interferirem na
economia regional, deveriam ser integradas. Estados
da mesma região poderão optar por políticas antagô
nicas de desenvolvimento centradas na ocupação
territorial. Pode-se antever um Estado caminhando no
sentido da preservação ambiental, portanto, na imo
bilização de espaços físicos para a implantação de
desenvolvimento agropecuário, enquanto outro Esta
do, da mesma região, às vezes vizinho, faz justamen
te o contrário. Para onde vai a perspectiva de planeja
mento e desenvolvimento regional?

Sr. Presidente, quando o legislador estabeleceu
na Constituição Federal que compete à União realizar
a reforma agrária, é porque compreendia que esta
não é uma função segmentada, na qual cada Estado
faz o que quer e como quer. A questão agrária é fun
damentaI. Não é algo tópico, como pensam os mento
res dessa sandice.

Espero, Sr. Presidente, que, antes de vir a ple
nário, esta matéria faça um caminho que não fez ain
da: que vá ao povo, que consulte os órgãos que lidam
com esta questão; que seja politizada, como deve ser
tudo que passa nesta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con- Sr. Presidente, o Projeto do Governo nem se-
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Már- quer deveria ter passado na Comissão de Constitui-
cio Bittar, que dispõe de até cinco minutos. ção e Justiça e de Redação. Há nele um flagrante

O SR. MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS-AC. Pela atentado à Constituição. Diz o Art. 184 da Constitui-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ção Federal:
Governo Federal, que se gaba de realizar a maior re
forma agrária do mundo, de assentar a cada ano mais
que todos os outros Governos anteriores, e contabili
za a solução agrária como um dos grandes êxitos de
seus sete anos de poder - tanto que introduziu o seu
Ministro em outro partido para transformá-lo numa es
pécie de curinga, candidato a alguma coisa nas próxi
mas eleições - resolveu, a partir de um projeto apro
vado a toque de caixa na Comissão de Agricultura e
Política Rural, e, com urgência, nas outras Comis
sões, desvencilhar-se do problema agrário mal resol
vido, transferindo-o para os Estados.

Trata-se do Projeto n.O 135-B, de 2000, que, a
pretexto de descentralizar a reforma agrária, transfere
competências, inclusive legislativas, para que os
Estados realizem, via desapropriação, por interesse
social, a reforma agrária que o Governo não deu con
ta de viabilizar, posto que, para cada sem-terra as
sentado, um com-terra abandona suas atividades por
incapacidade de sobrevivência e insolvência de seus
compromissos financeiros.

A solução deste Governo para a questão agrária
é como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. O
resultado tem sido o aumento da miséria e atitudes
que só funcionam na fantasiosa propaganda gover
namental, na qual alguns são mestres.

Recebo freqüentemente reclamações de vários
setores, inclusive do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, inconformados com o que poderá ocorrer
quando os Governadores, a seu talante, estiverem
escolhendo quem, como, quando e por quanto será
desapropriado.

Recentemente, fui convidado pela Associação
dos Servidores do INCRA, no Acre, através de seu Pre
sidente Plínio Derze Craveiro, para discutir esta ques
tão. Dezenas de servidores, entre eles os mais experi
entes e comprometidos com a Instituição, como o Dr.
Francisco Thaumaturgo Neto, participaram da reunião.

Em nenhum lugar que eu vá encontro receptivida
de plena a este projeto. Mesmo nos organismos estadu
ais do setor há preocupação com esta direção, que
toma a reforma agrária no Brasil centrada no poder es
tadual com todas as suas imperfeições e influências.

Imagino a festa que fará a burguesia agrária ainda
vigorosa, principalmente no interior do País, quando es
tiver dando as cartas na reforma agrária, diretamente
ou através de seus prepostos no poder estadual.
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Era o que tinha a dizer.

SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, mais de um terço dos recur
sos arrecadados este ano para o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza no País não será aplicado
para beneficiar a população carente. Dos R$3,1 bi
lhões previstos, apenas R$1,9 bilhão será dirigido a
essa população para a qual foi criado. O restante está
sendo usado pela União para ajudar no cumprimento
do ajuste fiscal de 2001. Tal fato vem demonstrar o
descaso do Governo Federal com a parcela da popu
lação brasileira que sofre por não ter acesso às ações
básicas de saúde e educação. Sem empenho e esfor
ço da parte dos governantes fica difícil colocar em
prática as ações assistenciais tão necessárias à po
pulação carente, que é massacrada por não ter a
quem reclamar. O Governo Federal justifica tal atitude
dizendo que a baixa aplicação dos recursos deve-se
ao atraso na regulamentação da emenda constitucio
nal que criou o Fundo. Na minha opinião, faltou empe
nho da parte do Governo.

Segundo dados do próprio Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, as verbas para o
Programa Bolsa-Escola, que complementa a renda
das famílias com crianças matriculadas nas institui
ções de ensino, caíram de R$1,486 bilhão para
R$486 milhões. As ações de saneamento básico
também foram reduzidas de R$1,222 bilhão para
R$1 ,022 bilhão. Seguem o mesmo caminho as do
tações orçamentárias para os demais projetos 
combate à seca, R$135 milhões, Bolsa Alimenta
ção, que ficou conhecido como bolsa-esmola, pelo
valor irrisório dado a cada família beneficiada pelo
programa, R$100 milhões, os quais permanecem
sem aumento.

Como é do conhecimento de todos, ° Fundo de
Combate à Pobreza foi criado para vigorar até 2010 e
tem como objetivo incrementar as ações de governo
nas áreas de nutrição, habitação, saúde, educação, re
forço de renda familiar e outros programas. Mas, como
podemos constatar, as ações assistenciais vão consu
mir menos que o arrecadado, apesar de o Governo in
sistir que, devido ao atraso na regulamentação do Fun
do, o restante dos recursos arrecadados só poderá ser
utilizado no próximo ano, porque os recursos do Fundo
não podem ser utilizados em outros programas. Acre-

dito que, se houvesse boa vontade do Governo, esses
recursos já estariam sendo usados.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado João Grandão.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna tratar de questão da
qual talvez muitos de V.Exas. não tenham conheci
mento: a administração do Partido dos Trabalhado
res, especificamente na cidade de Dourados, em
Mato Grosso do Sul, onde fixamos domicílio.

Nossa atuação, como Deputado pelo Estado do
Mato Grosso do Sul, não abrange somente Dourados,
mas se tem ampliado em função da forma como con
duzimos nosso mandato.

Quero parabenizar o Prefeito de Dourados, La
erte Tetila, e sua equipe, constituída por uma coliga
ção, pelo trato da coisa pública.

Quando assumimos aquela Prefeitura - eu digo
assumimos, porque me estou incorporando, pelo res
peito que tenho por aquela administração, em especi
al, pelo companheiro que foi Vereador comigo na ci
dade de Dourados -, era um caos total.

Deputado Adão Pretto, o estado das ruas era
um absurdo. Não havia condição de andar nas ruas.
Até adesivos irônicos eram colocados informando
que o trânsito estava sendo conduzido de forma lenta
por causa exatamente da buraqueira em que estava a
cidade.

Hoje, Sr. Presidente, temos satisfação de andar
pelas ruas de Dourados. Evidentemente devido às chu
vas, algumas situações ainda não estão controladas.
Mas, anda-se na cidade e vê-se o reflexo da adminis
tração popular: a recuperação e limpeza das ruas e
da cidade.

É evidente que, por ser uma administração po
pular e mostrar como se administra, há alguns que
ainda insistem em criticá-Ia. Recentemente foi criada
uma cooperativa - acreditamos no cooperativismo - e
surgiram alguns comentários. Desta tribuna, quere
mos dizer que estamos batalhando, para que seja ali
constituída a Cooperativa dos Catadores de Papel,
que já está em fase final. Conseguimos até mesmo
verba da União, para que essa cooperativa seja insta
lada, mostrando, mais uma vez, como se faz adminis
tração popular e inclusão social.

Por isso, estou aqui hoje fazendo esse relato. To
das as administrações do Partido dos Trabalhadores
estão dando um exemplo de como gastar o dinheiro
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público. O orçamento participativo é uma realidade
também em Dourados.

Além disso, estive presente em vários bairros,
neste final de semana. No Jardim Flórida, havia uma
atividade cultural promovida pela Fundação Cultural
de Esportes - FUNCED, com a presença do seu dire
tor executivo, Raul Verão, sua diretora cultural, Profa.
Lelian Chalub, secretários, enfim, todos os compa
nheiros que fazem parte da equipe. Estive também
verificando atividades desenvolvidas por parte da Se
cretaria de Saúde juntamente com a Fundação Cultu
ral de Esportes.

Em Dourados está-se mostrando como se admi
nistrar. Quando chegamos à Prefeitura, o pagamento
estava literalmente atrasado. Hoje, o pagamento está
em dia e os funcionários estão felizes.

A população de Mato Grosso do Sul pode-se es
pelhar na administração da cidade de Dourados, rea
lizada pelo Prefeito Laerte Tetila e sua equipe.

Parabenizo o Partido dos Trabalhadores e sua
coligação, que está mostrando como se faz adminis
tração popular.

Encerrando, repito que registramos, com satis
fação, a boa administração capitaneada pelo Sr. Laer
te Tetila.

SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PREITO (PT-RS. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a semana passada foi marcada em
nosso Estado, o Rio Grande do Sul, por diversos acon
tecimentos de grande importância; todos relacionados
à questão agrária. Eles repercutiram na Câmara com a
reação costumeira e obviamente esperada dos repre
sentantes do latifúndio atrasado, que não suportam ver
trabalhador ser tratado com dignidade.

O primeiro acontecimento diz respeito às ocu
pações de cinco latifúndios improdutivos, como pres
são ao cumprimento das metas estabelecidas pelo
INCRA para o Estado e também como protesto pela
propaganda enganosa que o Ministério anda fazendo.
O Ministro enviou ao Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra uma planilha em que consta o as
sentamento, neste ano, de 754 famílias no Rio Gran
de do Sul. Na verdade não assentou a metade. E as
sim são os dados para todo o Brasil. Depois de o MST
fazer um levantamento minucioso e detectar a mani
pulação dos números, o próprio Ministério, que dizia
ter assentado 108 mil famílias neste ano, reconheceu

que esse número não passou da metade, de acordo
com seu boletim.

O segundo acontecimento, de repercussão na
cional, a partir do Rio Grande do Sul, foi a negativa de
reintegração de posse oferecida pelo juiz de Passo
Fundo contra o despejo das famílias que ocuparam
uma área de terra naquela região, alegando principal
mente o direito de essas famílias agirem se o Estado
- no caso a União - não atuar em favor das suas ne
cessidades. Um libelo memorável, uma redeclaração
dos direitos humanos em tempos de barbárie.

Aliado a esse episódio, cito a postura coerente e
sensata do Governo Olívio Dutra, que, contrariando a
sanha dos fazendeiros por sangue e violência, agiu
com cautela no caso, até que a situação se resolva da
melhor forma. Decididamente, os tempos não podem
ser de violência. A sociedade condena a violência co
metida pelo Estado, em qualquer nível, e muito mais a
violência do latifúndio - esta, sim, ostensiva, masca
rada e criminosa.

O terceiro acontecimento diz respeito a uma der
rota imposta ao latifúndio pela Justiça Federal de
Bagé, ao condenar o Presidente da FARSUL e outros
cinco pela prática - pasmem, aquela mesma que eles
se arvoram em acusar - de desobediência à lei e inci
tação ao descumprimento de ordem judicial. A Justiça
expôs os fatos para a sociedade e, mais do que isso,
condenou as práticas criminosas da FARSUL no senti
do de impedir o avanço da reforma agrária no Estado
do Rio Grande do Sul, que continua, apesar das dificul
dades financeiras e do descumprimento das ações de
dever do Governo Federal.

Sr. Presidente, por tudo isso é plenamente compre
ensível a reação raivosa e desarvorada da bancada rura
lista gaúcha, ao ponto de fazer calúnias e difamações,
sobre as quais deverão responder algum dia, porque não
são justificáveis. Mas são perfeitamente compreensíveis,
pois a luta contra o latifúndio e pela reforma agrária só
avança. E faremos com que avance até o ponto de limi
tar, no Brasil, o tamanho das propriedades rurais.

Solicito que esse documento seja transcrito nos
Anais da Câmara, Sr. Presidente, para que, no futuro,
alguém possa recordar que, no início deste século,
houve um juiz que colocou a terra no seu devido lugar,
argumentando que o direito humano é mais forte do
que o direito à propriedade.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) 
VExa. será atendido.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR



C1pERLlNGIERI, Pietro. Inlroduzione aliá 'proprielá' SILVEIRA, Do
mingos Dresch da. A propriedade Agrária e suas funções

E não o fizeram como se possível fosse extrair
das suas afirmações alguma presunção absoluta de
que a propriedade em questão atende a produtivida
de que seria socialmente desejada. Por evidente, ou
trossim, que tampouco a juntada desses documentos
poderia modificar esse panorama sem o concurso de
outros elementos de prova, já que a correspondência
desses dados com a realidade está afeta ao Incra e
este órgão, como se sabe tem sido impedido de reali
zar a tarefa justamente por aqueles que poderiam se
beneficiar da fiscalização, quais sejam, os proprietári
os rurais.

De qualquer sorte, sequer esses elementos
eram aos autos, como já dito, inviabilizando uma aná
lise segura quanta à produtividade da área e, de ou
tra, ao cumprimento da função social constitucional
mente imposta a qualquer propriedade - e que não
pode ser objeto de singela justificação prévia, já que
diverso o objeto. E essa análise faz-se imprescindível,
pois de mera regularidade formal do título de proprie
dade não impede que o Poder Judiciário - e mesmo a
Administração Pública - investiguem a adequação le
gai do exercício desse direito, quando isso se torne
necessário.
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JUSTIFICATIVA DO JUIZ QUE NÃO CONCEDEU deve ser perseguido pelo poder público - em todas as
REINTEGRAÇÃO DE POSSE AOS suas esferas de expressão - e pela sociedade, inclu-

PROPRIETÁRIOS DA FAZENDA INVADIDA sive pelos, juízes no exercício de suas tarefas, visan
do estabelecer uma sociedade livre, justa e solidária
(art. 3°, I). Tal regra a toda evidência, faz repousar o di
reito brasileiro na idéia de justiça e de solidariedade,
razão de ter sido expressamente funcionalizada a
propriedade (art. 5°, XXII e XXIII), dentre outros as
pectos que não vem ao caso examinar nos limites
desta decisão.

Portanto, para alguém exigir a cautela judicial de
proteção à sua posse ou propriedade, necessita fazer
prova adequada de que esteja usando ou gozando
desse bem secundum beneficium societatis, ou
seja, do acordo com os interesses da sociedade e
não apenas seus próprios interesses ou de sua famí
lia, principalmente, quando o grau de comprometi
mento desse exercício diminuto como na hipótese, já
que ocupado apenas três hectares no universo da
propriedade.

Assim, "se o proprietário não cumpre e não se
realiza a função social da propriedade, ele deixa de
ser merecedor de tutela por parte do ordenamento ju
rídico" (1).

Trata-se de pedido de reintegração de posse
ajuizada por Plínio Formighieri e sua esposa, alegan
do serem proprietários e possuidores de uma área de
11.563.529m2 , localizada no lugar denominado Ro
deio Bonito, no município de Portão, e que esse imó
vel foi invadido por aproximadamente 600 pessoas no
dia 15 p.p.

Relataram a forma de ocupação e informaram
tratar-se de propriedade produtiva, tendo os requeri
dos se instalado em aproximadamente três hectares,
localizados a cerca de 1.500 metro da divisa com a ro
dovia Pontão - Ronda Alta.

Dizendo estarem presentes os pressupostos le
gais, pediram liminar para reintegrar-se na posse do
imóvel, a qual contudo, não é de ser deferida. Com
efeito, apesar de terem os autores juntado compro
vante de terem adquirido a área em questão já há lon
go tempo e afirmarem sua produtividade, deixaram
de demostrar a adequação legal do exercício do direi
to de propriedade, por meio do atendimento de sua
função social.

Em primeiro lugar, necessário deixar frisado
que, apesar da sua insuficiência - se analisados soli
dariamente - os autores deveriam ter acostado aos
autos a chamada Declaração de Propriedade (Esta
tuto da Terra, art. 49). onde conste o grau de utiliza
ção da terra e o grau de eficiência "obtido nas dife
rentes explorações" (Lei n° 8.629/93, arts. 2° e 9° em
especial). Tais índices, por essas regras, são consi
derados como graus capazes de orientar o operador
do direito na análise e no juízo da produtividade e do
cumprimento da função social da propriedade em
questão.

De qualquer forma, desaguando o litfgio - que é
apenas parte do conflito - em demanda judicial, im
põe se seja apresentada uma solução. E esta solu
ção, como em toda atividade jurídica, passa pela in
terpretação do direito que, por sua vez, vai transfor
mar as disposições legais na forma do caso concreto.

Pois bem, considerando essa afirmação, neces
sário ainda referir que a lógica jurídica implica em es
colha de uma solução entre várias possíveis e, no
caso em exame, tenho que a mais justa e coerente
com o princípio básico de solidariedade social implica
na rejeição de pedido de liminar.

Com efeito a Constituição da República - por
meio de cuja ótica deve ser interpretada todo o direito
posto - estabeleceu um projeto emancipatório que



121 LORENZETII, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado.
RT, SP. p.328, tradução Vera Maria Jacob de Fradera.
(3) SOVERO, Michelangelo. Sobre los fundamentos filosóficos de la
democracia, in Diánoia - Anuário de Filosofia, México, Universidad
Autónoma de México/Fondo de Cultura Económica, ano XXXIII, n°
33,1987, p.156
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No caso dos outros, já referi acima, os autores pública (art. 1°, II e 111, e art. 3°) reconheceu aquilo que
são prioritários de 11 .563.529m2 e os requeridos, tra- doutrina e a jurisprudência alemãs chamam de 'ga-
balhadores rurais sem-terra, ocuparam uma área de rantia estatal do mínimo existencial' ou 'garantia posi-
três hectares (30.OOOm2), onde instalaram um acam- tiva dos recursos mínimos para uma existência digna'.
pamento na esteira de mais urna manifestação do E como garantir esse mínimo sem atentar para a ne-
MST contra a morosidade do projeto de reforma agrá- cessidade de preservar os bens fundamentais (traba-
ria no país e no estado. lho, moradia, educação, saúde) que correspondem à

Nessas circunstâncias vê-se logo ter se instalado qualidade humana, sem os quais sequer se poderia
um conflito entre direitos - o direito de propriedade dos falar de pessoa, consoante afirmado por Ricardo Luis
autores eo direito fundamental à vida digna dos reque- Lorenzetti (2) question
ridos -, o qual deve ser solvido, mesm~ ~ue provi~oria- O faço, assim, tendo em vista que demitir a rein-
mente (como é a natureza dessa declsao) atrav~s da tegração da posse nessas circunstâncias implicaria
justa ponderação acerca dos interesses em conflito, em desconsiderar qualquer critério de razoabilidade e

Para tanto desde logo necessário reconhecer a em literalmente jogar os requeridos na estrada, sub-
total eneficácia dos mecanismos jurídico-processuais metendo-os aos riscos daí decorrentes, inclusive a sua
tradicionais para a solução adequada e razoável de sobrevivência. Ademais, não se asseguraria proporci-
conflitos coletivos, pois a individualização e.atomiza- onal exigir dos requeridos que deixassem - o imóvel-
ção do conflito não permitem seja esse efetivamente desde logo - sem que tivesse sido comprovado satis-
resolvido, mas apenas afastado,. ~té porque normal- fatoriamente o cumprimento da função social da pro-
mente refletem de~andas S~CI~I~ de?orrentes de priedade em questão e considerando a mínima parce-
problemas e~~ruturals e supra-IndiViduais. Em outras la do imóvel que ocupam, o que certamente não invia-
palavras: polltlco. biliza a atividade produtiva dos autores e nem coloca

Desaparecendo o direito de propriedade, con- em risco sua segurança ou de seus empregados.
soante afirmação de Pietro Perlingieri, plenamente P f _. d "d "t
assimilável no direito brasileiro como visto acima. _ or Im, na~ e emals consl er~r que a mam .e~-
A . t f - . I I taçao dos requenmentos encontra raizes no exerCICIO

SSlm, em-~e ~ue a ~n9ao socla ~assar a ser e e- da cidadania _ como universalidade abstrata reco-
mento constitutiVO do direito de propnedade, como re- h'd I E t d d t . f' - '
conhecido por José Afonso da Silva, ao afirmar que é n eCI ~ pe o s ~ o m? erno - con. r~ Insu IClenCla
ela "elemento da estrutura e do regime jurídico da das aç?es estatais ~estlnadas a cOrrigir a grave cha-
propriedade". ga social da exclusao.

• • A' _ •• Tal conduta, à evidência, implica em tensiona-
..Por ISSO a Importancla da demonstra~ao - InI- mento entre os fatores sociais e polfticos, de um

to Iltl5. - d~ qu~ os autores .observam ~fetlvamen~e lado, e as normas jurídicas, de outro, no sentido de
a funclonallz~9ao da pro~nedad~ se Impunha, Já estimular demandas sobre o poder público. E tal
que do contrario correr-se-Ia de reintegrar na posse, _ . . .

I . o - t . d' 't à . d d açao, novamente considerando as tarefas constltucl-
aque e que Ja nao em mais Irei o propne a e. .. t t t d °bl' . Ó

onals Impos as an o ao po er pu ICO como a pr -
Ademais, não se pode esquecer que o conflito pria sociedade e constantemente negligenciadas,

trazido a exame deste magistrado traduz colisão en- implica que diante do conflito concreto aqui exami-
tre direitos, cuja solução implica - como já dito - em nando, se consideram as partes com absoluta igual-
ponderação dos interesses em jogo inclusive medi- dade, pois 'Se o conceito de homem, ou de cidadão,
ante a observação da necessária proporcionalidade. contém em si um valor, então do juízo de igualdade

Assim, de um lado, temos o direito de proprie- entre os homens, ou entre os cidadãos (dois, alguns
dade e o conseqüente prejuízo patrimonial que ou todos), deriva a prescrição de tratá-los como
eventualmente seja causado aos autores pela ação iguais, ou seja, de considerar e respeitar em cada
dos requeridos; e, de outro, o direito à vida digna homem ou cidadão o valor (ou valores) que leva con-
dos requeridos, que buscam obrigar o Estado brasi- sigo qualquer outro homem ou cidadão' (3)

leiro a cumprir - com urgência - as tarefas que lhe
foram impostas constitucionalmente e que tem sido
historicamente postergadas.

Não tenho dúvida de que, havendo necessidade
de um desses direitos ser sacrificado, deve ele ser o
patrimonial, considerando que a Constituição da Re-



Trata-se de pedido de concessão de efeito sus
pensivo ativo, que visa deferimento de reintegração
initio litis, do agravante, na posse do imóvel objeto
da ação, cuja liminar foi negada pelo juízo de origem.

O recurso é tempestivo, haja vista a decisão que
indeferiu o pleito liminar, ontem prolatada
(17-10-2001), no mesmo dia haver sido levada ao co
nhecimento do agravante (certidão na fI. 78 verso), e
já nesta data (18-10-2001) interposto o recurso. Está
atendido o prazo do artigo 522, do Código de Proces
so Civil. Da mesma forma, o agravo de instrumento
contém as peças obrigatórias de que trata o artigo
525, do mesmo diploma legal.

A decisão hostilizada, indeferiu o pedido de limi
nar de reintegração de posse, do autor, em parte de
uma área de terras de 1.156,30há (fI.82) constituída
de tão somente 3,Ohá, cujo esbulho se teria operado
em razão de uma invasão coordenada e liderada pe
los demandados Loivo Dal'Agnoll, Dilamar de Cam
pos e Airton Trenhago. Em suas razões de decidir, o
eminente Dr. Luis Christiano Eger Aires viu necessi
dade de examinar, antes da decisão final a respeito
da questão controvertida, a circunstância do atendi
mento efetivo, pela propriedade invadida, de sua fun
ção social, o que vem imposto pela norma constitucio
nal insculpida no artigo 50, incisos XXII e XXIII, de
nossa vigente Carta Magna.

Nos autos da demanda possessória, pelo me
nos nas peças que aportaram ao agravo, não existe
demonstração do atendimento da norma em debate.
Por outro lado, não se deve descurar da circunstância
de que a questão, a rigor, adentra no campo da políti
ca social e fundiária de nosso Estado e da União, cuja
solução efetiva se tem postergado por absoluta inér
cia e falta de ações decididas, prontas e eficazes da
queles a quem incumbiria, por lei, encontrar e imple
mentar a paz social, que parece buscada somente no
discurso.

E sendo política a questão, não caberia, a rigor,
ao Judiciário solvê-Ia, mas dar tempo para que as au
toridades competentes tratem do tema e apresentem
solução justa e duradoura. E isto demanda tempo,
como tempo demanda a investigação acerca da pró
pria propriedade rural invadida, e o atendimento da
função social que deve atender sua exploração, a fim
de garantir o direito de propriedade de seu titular.

Por tudo isso, além de evitar constantes inver
sões no status possessório em local já tão conflitu-
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JUSTIFICATIVA DO DESEMBARGADOR QUE ado, é que indefiro o pretendido efeito suspensivo,
NEGOU O RECURSO DE REINTEGRAÇÃO DE não vendo presentes a combinação necessária

POSSE NO TRIBUNAL DE JUSTiÇA dos dispositivos dos artigos 527,11,558, ambos do
Código de Processo Civil, e prestigiando a decisão
do colega que, com jurisdição no foro da situação
do imóvel, muito melhor haverá de decidir a respei
to das questões de fato, cuja investigação sequer
se inicia.

Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas
informações.

Em face da importância do tema, e evidente in
teresse público, nos termos do artigo 82, inciso 111, do
CPC, dê-se vista à Dr Procuradora de Justiça.

Após, inclua-se em pauta de julgamento, já que
os réus não foram ainda citados.

Intime-se.
Porto Alegre, 18 de outubro de 2001. - Des. Car

los Rafael dos Santos Júnior, Relator.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, foi muito importante a visita
do Sr. Presidente da República, na semana passa
da, ao Rio Grande do Sul, para inauguração do
novo Aeroporto Salgado Filho, no dia em que se co
memoravam os cem anos da aviação. S.Exa. foi mu
ito bem recebido pelo Governador e pelas lideran
ças do Estado. Registro a satisfação que todos tive
mos com a inauguração de um dos mais modernos
aeroportos do País.

Passando a outro assunto, traz-me a esta tri
buna minha permanente preocupação com a nego"
ciação da dívida dos agricultores. No último sábado,
houve o lançamento da colheita do trigo no Rio
Grande do Sul, ocasião em que o Ministro Pratini de
Moraes, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
assumiu o compromisso de resolver o problema da
dívida securitizada até o final do mês - limite de
vencimento dela.

Com o projeto aprovado nesta Casa - que se
abriu à discussão com projeto de minha autoria e de
todos os agricultores -, conseguimos que as dívidas
fossem reduzidas em 30%. Os agricultores pagaram
10% em 1999 e 15% em 2000, ficando todo o restante
para ser pago este ano. Portanto, estamos preocupa
dos com essa situação.

Há pouco falamos com o Deputado Ronaldo Ca
iado, Presidente da Subcomissão do Endividamento,
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sobre a possibilidade de se prorrogar o prazo para pa
gamento da dívida.

O Ministro afirmou em Palmeira das Missões,
perante o Prefeito Alecrides Sant'Anna de Moraes
e todas as lideranças municipais, que até o final do
mês encontrará uma forma de prorrogar a dívida
ou até referendar proposta nossa e da Comissão
de Agricultura e Política Rural em relação ao endi
vidamento rural.

Apresentei projeto, já aprovado pelo Plenário
da Comissão de Agricultura e Política Rural, em
que propomos que os agricultores, especialmente
os pequenos e médios - que somam um milhão -,
possam pagar as suas dívidas da mesma forma
que os empresários as estão pagando; ou seja, em
cima de uma produção, daquilo que eles têm como
moeda, que é o seu produto, pagando um percen
tual pequeno.

Esta é nossa idéia quanto à criação do Progra
ma de Refinanciamento Rural - REFIN, que chama
mos de REFIS Rural, com o objetivo de recuperar a
situação dos produtores na área fiscal. Estamos pro
pondo que os agricultores também paguem por meio
de idêntica modalidade, começando com um percen
tual de 0,3% a 0,6% para os miniprodutores, de 0,6%
a 1,5% para os pequenos produtores, de 1,5% a 2,5%
para os médios produtores, de 2,5% a 4% para os
grandes produtores. Assim resolveremos a questão
de forma definitiva.

Hoje pela manhã, em uma solenidade, conver
sei com o Presidente da República sobre o assunto.
S.Exa. me disse: "Deputado Augusto Nardes, é uma
boa idéia esta sua de se propor o REFIS Rural para o
agricultor. O Presidente da República concorda com
nossa proposta.

Já que não haverá tempo de votar o projeto do
refinanciamento rural, pedimos ao Presidente da Re
pública e aos Ministros Pratini de Moraes e Pedro
Malan que intercedam junto ao Conselho Monetário
Nacional, para que seja prorrogado o prazo de paga
mento da dívida.

O Deputado Roberto Pessoa, assim como os
Deputados Ronaldo Caiado e João Grandão, certa
mente estão preocupados com o endividamento ru
ral, porque se dedicam à área agrícola.

Fizemos esse apelo a fim de que tenhamos
tempo de encontrar solução definitiva para o caso.
É a intenção da bancada agrícola do Congresso
Nacional. O mais importante são os empregos que
esses produtores geram para o País. Um milhão de
produtores estão endividados principalmente em
função dos vários planos econômicos dos Gover-

nos. Muitos compraram um trator e estão pagando
o equivalente a cinco ou seis. Isso é injusto. Por
isso, solicitamos a prorrogação da dívida e espera
mos conseguir para os devedores da área agrícola
o mesmo que conseguiram as pequenas, médias e
microempresas com o REFIS.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con

cedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Gilmar
Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico à Casa que no último final de semana realizamos
em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, seminário
sobre o Orçamento da União. Quero agradecer aos
técnicos da Comissão Mista de Planos, Orçamento
Público e Fiscalização, em especial ao Dr. Homero,
que estiveram conosco naquela cidade na sexta-feira
e no sábado passados, contribuindo com valiosas in
formações sobre o Orçamento.

A reunião de audiência pública foi organizada
pelo Prefeito Zaire Rezende e realizada na Câmara
Municipal de Uberlândia. Contamos com a parceria
do Vereador Valdir Araújo e da Secretaria de Orça
mento Participativo da Prefeitura de Uberlândia. Para
o curso dado à população, contamos também com os
conselheiros do Conselho de Orçamento Participati
vo - COP da Prefeitura de Uberlândia.

Essa experiência foi extremamente valiosa, pois
pudemos conversar com o público, explicar como é o
Orçamento da União, como se produzem emendas,
como a população pode participar e fazer o seu
acompanhamento.

Quero sugerir à Comissão Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização, como um de seus
membros, que façamos audiências como essa, se
não em todos os Municípios, pelo menos em todos os
Estados, para que a população entenda como funcio
na o Orçamento e aprenda a acompanhá-lo.

Vemos nesta semana grandes movimentos po
pulares em Brasília. E até sexta-feira, quando vence o
prazo das emendas, certamente aumentarão. O
Orçamento deve ser democratizado, as pessoas nos
vários Estados devem saber como ele é feito, quais
são os tributos, quais são as receitas, quais são as
despesas. Assim entenderão o que ocorre no País.
Compreenderão, por exemplo, o movimento grevista
dos professores e dos funcionários das universidades
públicas brasileiras.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o Gover
no enviou hoje a esta Casa projeto de gratificação
para esses servidores. Se havia recursos para aten-
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der às reivindicações, incorporando as gratificações, cinco horas. Discutimos vários assuntos, como gera-
o movimento poderia ter sido evitado. Por que o Go- ção da biomassa, energia eólica, racionamento de
vemo esperou quase dois meses para apresentar energia, Anexo V, enfim, todas as políticas concer-
sua proposta? nentes à Câmara de Gestão.

O Líder do nosso partido, Deputado Walter Pi- Os técnicos da Câmara dos Deputados têm tra-
nheiro, está colhendo assinaturas dos Líderes parti- balhado até altas horas da noite para que outros pos-
dários desta Casa, para que votemos ainda hoje, em sam trabalhar com tranqüilidade, para que as indústri-
regime de urgência, a proposta do Governo, no senti- as e o comércio não parem, enfim, para que o Brasil
do de que o acordo seja fechado o mais breve possí- não pare.
vel e amanhã se defina o final da greve dos técnicos Fizemos uma viagem a Tucuruí, Xingu, Vitória
administrativos das universidades. Isso também faz do Xingu, Belo Monte e ficamos maravilhados com o
parte do Orçamento da União. É fundamental que as- potencial hidroelétrico do Pará e do Amazonas. Na-
suntos como esse sejam discutidos com o conjunto quela região temos condições de instalar usinas com
da população brasileira. capacidade de 50 mil megawatts. Nós, Senadores e

Esta Casa precisa realizar outras vezes expe- Deputados, pessoal de apoio técnico e logístico do
riências como a de Uberlândia. Nosso Governo ain- Senado Federal, da Câmara dos Deputados e das
da não tem visão da realização participativa do Forças Aéreas Brasileiras, estivemos com o Presi-
Orçamento, fazendo com que a população se envol- dente da ELETRONORTE, o dinâmico, simpático e
va, que entenda o que vai pagar de imposto, e como competente engenheiro Dr. José Antonio, com o en-
ele será utilizado. Debates como o de Uberlândia de- genheiro responsável pela obra, além do gerente, Dr.
veriam ser realizados nas Assembléias Legislativas Rios, e da assessora de imprensa daquela empresa.
de todos os Estados. Sr. Presidente, estamos vendo que há grande

Parabenizo, mais uma vez, os técnicos da Co- preocupação com a política energética do Brasil.
missão Mista de Planos, Orçamento Público e Fis- Decretou-se no Nordeste o feriadão, dentro do que
calização. Agradeço de modo especial ao Dr. Ho- previa o plano "b". Vimos, no primeiro instante, uma
mero a presença e a grande contribuição para a grita por parte de empresários e trabalhadores do
formação de pessoas que querem se envolver com comércio, da indústria, dos Governos Estaduais e
o tema. Os 65 conselheiros do COP de Uberlândia Municipais e até de alguns Parlamentares. Mas a
tiveram uma grande experiência. Além de conhe- Região Norte está doando energia para o Nordeste
cerem o funcionamento do orçamento de Uberlân- - cerca de 1.300 megawatts/dia. É preciso então
dia, podem agora conhecer o funcionamento do que cuidemos do manejo das águas e do balanço
Orçamento da União. energético, para que não tenhamos mais o apagão

Esperamos que, com reuniões dessa nature- nem o feriadão. A experiência de ontem teve resul-
za, formemos nova geração de pessoas que enten- tado muito positivo, apesar de alguns haverem bur-
dam como se aplicam os recursos da União e pos- lado a fiscalização, abrindo supermercados, ou
sam nos ajudar na fiscalização e controle. É funda- seja, fazendo o que não deveriam. Eles não têm a
mental que sejam priorizadas as questões essen- mínima compreensão do que pode acontecer no fu-
ciais, como saúde, educação e tantas outras liga- turo próximo. Estão sendo tomadas todas as medi-
das ao desenvolvimento, para que não tenhamos das possíveis e imagináveis - com a utilização de
mais apagões, obras inacabadas e outros proble- barcaças, termoelétricas e óleo diesel- para equa-
mas dessa natureza. cionar o problema da energia.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con- Sr. Presidente, V.Exa. faz parte da Comissão
cedo a palavra pela ordem ao Deputado João Caldas. que discute há mais ou menos dois anos o assunto e

S.Exa. dispõe de até cinco minutos. já havia dado veredicto final sobre ele. Neste País, os
O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL-AL. Pela or- problemas apenas vêm à baila quando já estamos

dem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e sentido na pele seus efetlos. Caso contrário, tudo pas-
Srs. Deputados, a Comissão Mista que trata da crise sa despercebido. Ninguém toma conhecimento do
energética está convocando Ministros, Governadores, que acontece. Acha tudo natural.
professores, técnicos, representantes de ONGs para Está havendo muito empenho do Governo na
discutir a problemática da crise energética no Brasil. Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica.

Na semana passada foi realizada reunião de tra- Estamos tratando o problema com bastante abne-
balho com o Ministro Pedro Parente. Ela durou quase gação, disposição e desprendimento, sem qualquer



O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL-CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, apresento à Mesa Proposta de Emenda à Consti
tuição que vincula os recursos do Fundo de Investi
mentos da Amazônia e do Fundo de Investimentos
do Nordeste ao Orçamento Geral da União. Com a
extinção da SUDENE, ficamos sem instrumento or
çamentário garantido. Somente por intermédio de
proposta de emenda à Constituição podemos recu
perar os recursos da SUDENE.

Gostaria que fosse registrado nos Anais da
Casa voto de louvor pelos 25 anos de profissão do
jornalista Antônio Viana, do Estado do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) 
V. Exa. será atendido.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. DA. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados. na última semana, vários Parlamentares do
PSDB e do PMDB ocuparam a tribuna para atacar as
administrações de Marta Suplicy, em São Paulo, e de

Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 52599

sectarismo. Todos os Senadores, das mais diversas Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul. S.Exas. deveriam
correntes ideológicas, estão trabalhando com afin- olhar para o partido a que pertencem.
co e muita responsabilidade para resolver o proble- Há poucos meses, o Ministro Paulo Renato e
ma do setor. outros membros do Governo afirmaram que o PT

Quero parabenizar a Câmara de Gestão da Cri- estava contra a Bolsa-Escola. Não é verdade. As
se de Energia Elétrica pelo plano "b", que deu certo. administrações petistas estavam apenas agindo de
Se deu certo, outros planos não virão. A mudança maneira criteriosa para definir quem deveria ser
deve-se à redução dos gastos com energia. Os brasi- contemplado com o programa. Logo em seguida,
leiros economizaram-na patrioticamente. Queriam Prefeitos do PMDB e do PSDB, dos Estados de Mi-
ver o País crescer, oferecer mais empregos e diminuir nas Gerais e do Paraná, foram acusados de desviar
a violência nas ruas. 15 reais da Bolsa-Escola de cada família. A acusa-

Os trabalhadores estão arriscando a vida, traba- ção foi comprovada. Familiares do Vereador de Bela
Ihando inclusive sob o solo, para construir a Usina de Vista, no Paraná, receberam esse dinheiro. Há total
Tucuruí. Uma de suas etapas deverá estar concluída silêncio no Ministério da Educação. Ninguém fala
em fevereiro, se Deus quiser. Junto com as outras usi- absolutamente nada a respeito do assunto.
nas, produziremos 11 mil megawatts de energia .Com Por que o PMDB não fala da administração do
o trabalho dos peões, esperamos que essas obras Sr. Antonio Britto, no Rio Grande do Sul? Como foi
estratégicas estejam prontas, para minimizarmos o ela? A serviço do setor privado da economia gaú-
problema em 2002. cha. Ela foi acusada de corrupção - muitas das de-

Parabenizo o Dr. José Antonio pela competência núncias ainda estão sendo investigadas -, favoreci-
com que vem conduzindo a ELETRONORTE. mento de grandes empresas, sucateamento do se-

Muito obrigado. tor de saúde. Fôssemos nós fazer comparação, o
SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente, peço que é muito fácil, poderíamos verificar as transfor-

a palavra pela ordem. mações que ocorre.ram e continuam ocorren.d? em
O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) _ Tem f.::vodr dOOPI,o.voDdOt RJO Grande do Sul na admlnlstra-

VE I ça0 e IVIO u ra.. xa. a pa avra.
Deputados do PSDB ocuparam a tribuna para

atacar o PT, sem observar como era a administra
ção de Jairo Gianoto, em Maringá. Contas efetua
das por auditores mostram desvios diários de 50 mil
reais na administração passada. Foi esse o desvio
diário durante quatro anos. Tanto assim que o Pre
feito foi afastado pelo Ministério Público. Não conse
guiu concluir sua gestão.

Como era a administração do PFL, em Londri
na - que ficou famosa no Paraná inteiro e no Brasil
-, do Sr. Antonio Belinati? Tanto os seus bens
quanto os de seu filho, que é Deputado Estadual,
estão indisponíveis.

A que partido pertenciam Luiz Estevão e Hil
debrando Pascoal? Antes de atacarem as admi
nistrações petistas de maneira muitas vezes men
tirosas, seria interessante analisarem o partido de
les e a sua contribuição na história recente do
País, que não é outra senão a da corrupção e do
favorecimento. Eles têm de observar isso antes de
atacar o PT.

O Sr. Salatiel Carvalho, 2° Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presi
dente.
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SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidên
cia solicita aos Srs. Parlamentares que se encontram
em outras dependências da Casa que compareçam
ao plenário.

Estaremos, dentro de poucos instantes, inician
do a Ordem do Dia. Teremos votações nominais ex
tremamente relevantes ainda nesta tarde.

SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (Bloco/PFL-GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Parlamentares, antes de debater o
assunto referente à ansiedade e à inquietação dos
agricultores brasileiros, gostaria neste momento de
parabenizar o Ministro José Serra, da Saúde.

Todos os Parlamentares desta Casa são co
brados por aquilo que podem levar a cada Municí
pio. Muitas vezes, apesar das leis que aprovamos,
do Orçamento, das propostas de emenda à Consti
tuição e de tantas normas alteradas na Casa, essa
visão não é muito bem recebida em todos os Muni
cípios. O cidadão fica sempre na esperança de ver
alguma ação direta do Parlamentar em atendimento
às áreas de educação, de infra-estrutura e a proje
tos sociais.

Hoje, pela primeira vez, tive oportunidade, jun
to com Parlamentares de outros Estados, de partici
par de audiência com o Ministro da Saúde, José
Serra. S.Exa. chama aquela nossa emenda de
"emenda do Parlamentar". O Ministro pelo menos
tem a deferência de promover uma assinatura em
conjunto com o Parlamentar e o Prefeito da cidade
contemplada e, com isso, dar conhecimento à co
munidade de que aquela emenda, que é prerrogati
va do Parlamentar, está atendendo diretamente às
reivindicações do seu Município. Fica clara a ligação
entre o Parlamentar e sua base. É uma atitude que
deveria ser seguida por outros Ministros, que na ma
ioria das vezes liberam emendas trabalhadas por
nós, nesta Casa, sem que sequer sejamos cilados.

Gostaria agora, Sr. Presidente, de adentrar
um assunto que está inquietando todos nós da
agropecuária brasileira. Ontem, participei de reu
nião na cidade de Rio Verde, no sudoeste de Go
iás, uma das regiões mais produtivas do Estado.
Os produtores tinham uma única pergunta a fazer:
o Governo vai cobrar dos agricultores a dívida do
parcelamento da securitização no dia 31 de outu
bro, ou vai ter a sensibilidade de, ao ver todo o

Congresso Nacional mobilizado, renegociá-Ia, pro
pondo um adiamento da cobrança da parcela que
vence nessa data, sem que o produtor rural perca
o direito ao bônus de adimplência, que gira em tor
no de 30% do valor da parcela? Essa é a inquieta
ção em todos os quadrantes deste País.

Hoje, o Presidente da República dirigiu-se à
Nação dizendo que outros setores deveriam copiar
o da pecuária. Eu diria que deveriam copiar também
o da agricultura, porque, graças a esses dois seto
res, o Governo tem previsão de um saldo na balan
ça comercial de mais de 15 bilhões de reais, o que
poderá fazer com que diminuam os prejuízos decor
rentes do aumento nas importações.

Sr. Presidente, solicito ao Ministro Pedro Ma
lan e ao Presidente da República que adiem o pa
gamento da parcela, previsto para o dia 31 de outu
bro, e que mantenham o rebate de 30%. Com isso,
nos próximos dias, teremos oportunidade de con
cluir o projeto final, sobre o qual nos temos debru
çado diuturnamente na Comissão de Agricultura e
Política Rural. Ele visa resolver definitivamente o
problema do endividamento rural, que já se prolon
ga há vários anos.

Peço que haja boa vontade por parte do Go
verno, para que possamos concluir as negociações,
sem que os agricultores sejam ameaçados, como
está ocorrendo no interior do País. Esperamos que
a cobrança seja suspensa e que os bancos parem
de dizer que a partir do dia 30 de outubro os agricul
tores que não pagarem a dívida não terão direito ao
bônus de adimplência.

É a solicitação que fazemos. Nosso projeto foi
entregue ao Ministro Pedro Malan, ao Secretário do
Tesouro Nacional e ao Ministro da Agricultura, Pe
cuária e Abastecimento; enfim, a todas as esferas
do Governo Federal. Esperamos uma resposta, que
é aguardada há mais de trinta dias.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convo
co mais uma vez os Srs. Parlamentares a virem
imediatamente ao plenário, pois estaremos iniciando
em seguida processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos vindo de uma audiência
da CPI do PROER, famoso programa de ajuda aos
bancos criado em 1995.



O Banco Econômico representava apenas
3% do capital bancário. O Nacional, talvez 4%. E o
Governo passou à população a idéia de que o
mundo acabaria se não houvesse a doação do
Banco Central para salvar bancos insolventes com
dinheiro público a juros subsidiados. É isto que re
presenta o PROER: um grande fundo a juros sub
sidiados e dinheiro à beça para salvar banqueiros
fraudadores e falidos.

O SR. ENI VOLTOLlNI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar desta tri
buna que na data de ontem, em Santa Catarina,
nosso Estado, houve um momento muito impor
tante para aqueles que estão envolvidos com a
economia florestal e o setor madeireiro. Nosso
Estado deve muito a suas reservas florestais e ao
seu setor madeireiro.

Não faz muitas décadas que a Lumber, uma
das maiores empresas da Inglaterra, instalou-se
em Santa Catarina, construiu ferrovias para ex-
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A CPI do PROER foi implantada praticamente Além das fraudes, o processo de elaboração
seis anos depois de ser proposta. Os escândalos da resolução, a intervenção e o Regime de Admi-
que envolveram os bancos Econômico, Nacional e nistração Especial Temporária - RAET e a medida
BAMERINDUS apontam prejuízo ao Erário da or- provisória que criou o PROER. Tudo isso foi uma
dem de 21 bilhões de reais na época. Atualmente, a operação muito bem urdida para salvar banquei-
dívida é maior que 28 milhões. ros com dinheiro público. O depoimento desse

O G e, t- ban banqueiro deixa claro que o Banco Central entrou
overno ao generoso com os cos I d' h . 'bl" . bT

que não duvido que amanhã o Srs. Ângelo Cal- para co ocar b 1n elro pu ICO, para via I Izar a
mon de Sá e Magalhães Pinto voltem a ser ban- venda desses ancos.
queiros. Aliás, este último, em seu surpreendente Quero denunciar desta tribuna que o Sr. Ma-
depoimento, exime-se de qualquer responsabilida- galhães Pinto declarou peremptoriamente que seu
de sobre o que ocorreu no Banco Nacional, mes- banco estava para ser comprado pelo Banco de
mo sendo ele seu principal controlador. Boston ou entrar numa fusão com o UNIBANCO

É interessante que, na época, o próprio Pre- em condições iguais, apenas um ou dois meses
sidente do Banco Central, Sr. Gustavo Loyola, antes da sua quebra.
em vários depoimentos durante a CPI do Senado Raio em céu azul: o UNIBANCO quebra,
afirmou que fraudes e irregularidades foram cria-se o PROER, salva-se o banqueiro e depois cri-
constatadas desde 1988. Disse que o Banco am-se condições para salvar os outros. E todos eles
Central admitia mea-culpa por não ter capacida- - Ângelo Calmon de Sá, José Eduardo Vieira e Ma-
de de fiscalização. galhães Pinto -, por uma coincidência muito grande,

com proximidade brutal do Poder.Apesar disso, Marcos Magalhães Pinto disse
não ter informação sobre nenhuma fraude, irregula- Não há nenhuma coincidência nisso. Os mes-
ridade, balancete fraudado, envio ilegal de recursos mos que financiaram fundamentalmente este projeto
para o exterior ou conta fantasma. Disse ainda que foram beneficiários do PROER, criado sob o pretex-
os responsáveis seriam os administradores chefes to de evitar crises sistêmicas no Brasil.
do Banco Nacional, Clarimundo José Sant'Anna e
Amoldo Oliveira. O interessante é que Magalhães
Pinto não se dignou a processar esses dois contro
ladores, nem depois de ter perdido o banco, que foi
à bancarrota, e ver execrada sua imagem pública.

Mais do que isso, Sr. Presidente, ficou fácil ver
a operação salva-tudo patrocinada pelo Banco Cen
trai, pelo Ministério da Fazenda e pelo Governo Fer
nando Henrique Cardoso na calada da noite de um
feriado de Finados para salvar o banco de Maga
lhães Pinto, com a injeção de mais de 6 bilhões de
reais.

Quando perguntaram a Magalhães Pinto se o
banqueiro Moreira Sales, proprietário do
UNIBANCO, havia feito bom negócio, respondeu
que havia feito "belíssimo" negócio, mas ele mesmo
não sabe explicar por que o UNIBANCO pagou ape
nas 300 milhões a mais pelo ágio.

O próprio controlador do Banco Nacional, Ma
galhães Pinto, confirma que valeria no mínimo 1,2
bilhão. Quer dizer, o Banco Central abriu mão de
900 milhões de reais nesse processo, pois foi o Te
souro que pagou. O Presidente do UNIBANCO foi
beneficiado nesse processo. É inexplicável o que foi
feito nessa operação com o Banco Nacional.
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O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL-RN. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na condição de Relator, na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
do projeto que propõe a correção da tabela de de
dução da pessoa física no Imposto de Renda, de
sejo dar conhecimento à Casa do andamento das
conversações.

(Aécio Neves) - Tem

Vários entendimentos estão sendo desenvolvi
dos entre as Lideranças desta Casa, inclusive com a
participação do Líder do Governo, Deputado Arnal
do Madeira, que se tem empenhado na busca de al
ternativa viável e racional para o problema.

Há mais de uma semana prolatei meu pare
cer, pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, sem prejuízo de um acordo, de um
entendimento amplo que constitua alternativa para
esse assunto de tamanho interesse da sociedade
brasileira.

Devo também comunicar, Sr. Presidente, que
hoje estive com o Secretário da Receita Federal, Dr.
Everardo Maciel, e marcamos outro encontro para
amanhã, do qual participarão inclusive colegas da
Oposição, de forma a ativarmos o debate em busca
de alternativa jurídica responsável que assegure à
pessoa física uma atualização da tabela de dedução
do Imposto de Renda .

Esclareço ainda que, quanto ao assunto, há al
guns princípios fundamentais para o diálogo, para a
composição. Por um lado, o Brasil não acolhe mais a
indexação. Não podemos ter mais a cultura da indexa
ção, da obrigatoriedade de anualmente reajustar isso
ou aquilo - no caso, a tabela de dedução do Imposto
de Renda - pela inflação pretérita, porque estaremos
realimentando a inflação, conduta, inclusive, antijurí
dica, porque a lei que criou o Plano Real prevê a de
sindexação da economia.

Por outro lado, Sr. Presidente, estamos absolu
tamente conscientes da importância da Lei de Res
ponsabilidade Fiscal. O Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso implantou no País uma
nova noção, um novo comportamento no que concer
ne às contas públicas, tornando impossível a criação
de qualquer tipo de despesa sem a fonte de custeio,
sem a respectiva receita.

Estamos estudando a matéria juntamente com
os Líderes, com a área econômica do Governo e com
o Relator do Orçamento, Deputado Sampaio Dória,

trair essências como a da imbuía e a do pinheiro, O SR. PRESIDENTE
promovendo desenvolvimento durante um certo V.Exa. a palavra.
tempo, mas ao final deixando problemas, devido
à desorganização do setor e à desestruturação
da economia da região, principalmente do planal
to norte.

E assim temos convivido, em Santa Catarina,
com um processo de readequação do setor, princi
palmente no planalto norte e no planalto central.

Recentemente, o Governador Esperidião Amin
e o Vice-Governador Paulo Roberto Bauer imple
mentaram no Estado uma metodologia de estímulo
ao pequeno produtor, que também participou dos
primórdios daquilo que no Congresso Nacional ca
racterizou-se como Banco da Terra. Iniciou-se tam
bém naquele Estado experiência ligada ao setor de
f1orestamento e reflorestamento, num primeiro mo
mento ainda voltada a essências exóticas: o pinus e
o eucalipto. A pesquisa com essas essências está
bem desenvolvida e pode proporcionar o quádruplo
do ganho anual sobre madeira em regiões como,
por exemplo, as do Hemisfério Norte.

Isso nos deixa em situação de competitividade
absoluta, no momento em que o mundo todo preci
sa de madeira, seja para a produção de papel e ce
lulose, seja para seus derivados, como fazem as re
giões de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo
Alegre, no Estado de Santa Catarina.

Ontem, exatamente às 15h30min, na Sala do
Colegiado, o Sr. Governador Esperidião Amin sanci
onou lei que possibilitará a quatorze microrregiões
do Estado de Santa Catarina uma nova política de
desenvolvimento do setor madeireiro e das indústri
as de beneficiamento.

A isenção do ICMS coloca o Estado de Santa
Catarina em igualdade com os vizinhos Estados do
Paraná e do Rio Grande do Sul. É um estímulo real
para que tenhamos não só competitividade, mas tam
bém, e principalmente, geração e manutenção de
empregos, oferta racional e adequada de empregos
num setor antes predatório e que agora, com o estí
mulo para o crescimento de novas florestas nas pe
quenas propriedades, pode nos propiciar um desen
volvimento econômico real.

Era esse o registro que gostaria de fazer,
em nome do Estado de Santa Catarina, esten
dendo meus cumprimentos aos empresários do
setor madeireiro.

O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.



Há cerca de dezoito milhões de pessoas preci
sando comer, e a comida não pode entrar no pais.
Contribuiu para isso um erro tático norte-americano
- jogar bombas e pão sobre o Afeganistão. Essa as
sociação de bombas com trabalho humanitário prati
camente também invalida o trabalho até então feito
por entidades não-governamentais neutras que atu
am no interior do Afeganistão.

O Brasil, que se diz próximo e solidário aos
Estados Unidos e também agredido no atentado em
Nova Iorque, deveria se manifestar claramente no
sentido de mostrar aos aliados na coalizão que esse
processo é equivocado. No momento, a prioridade
está invertida. Não se pode, tão-somente com o ob
jetivo de prender Bin Laden e destruir o esquema do
Talibã, causar uma catástrofe humanitária. Milhares
de pessoas estão morrendo. Morreram seis mil pes
soas nas torres de Nova Iorque. Ora, queremos que
morram mais 6, 12, 24, 48 mil afegãos?

Onde está realmente o objetivo dos Estados
Unidos e dos chamados aliados nessa guerra?

A idéia de supremacia aérea é absolutamente ri
dícula, uma vez que os MIGs do Afeganistão sequer
levantaram vôo. A destruição de postos de comando e
controle também é ridícula, porque os talibãs sequer
os diferenciam. Portanto, estamos assistindo a uma
guerra muito mais dedicada a dar satisfação à opinião
pública norte-americana e mundial do que realmente
voltada a resultados palpáveis dentro do processo de
pacificação.

Por isso, é necessário que o Brasil saia de sua
posição malandra de apresentar apoio num determi
nado momento e se calar depois, como se nada mais
estivesse acontecendo. O Brasil deve observar a
guerra e seu desdobramento para tomar posições a
cada momento. A posição a tomar agora - e apre
sento-a de maneira pessoal, de vez que não a discuti
sequer com o partido - é pedir a interrupção dos
bombardeios, para tratar da catástrofe humanitária.
E, ao mesmo tempo, pedir a Israel que retire as tro
pas e os tanques da região palestina. São duas pala
vras de ordem fundamentais. A segunda já foi adota
da pelos Estados Unidos. Logo, o Brasil não precisa
ficar constrangido em adotá-Ia também. E, quanto à
primeira, alguém tem que dizer aos Estados Unidos

Sem nenhum intuito demagógico, sem nenhu
ma intenção distributivista, mas apenas nos preocu
pando com um imposto justo, estamos procurando
colaborar, com a ajuda fundamental das Lideranças,
especialmente do Líder do meu partido, Deputado
Inocêncio Oliveira, que me credenciou para conduzir
este assunto em nome do partido, buscando alter
nativa que não seja extremada - nem dadivosa,
nem tampouco terminativa, negando esse direito
que o assalariado brasileiro tem.

Portanto, Sr. Presidente, deixo claro que a partir
de amanhã, na Comissão de Justiça, assim como nos
entendimentos que estamos mantendo com autorida
des do Governo e Lideranças desta Casa, buscare
mos alternativa que, caso seja alcançada, virá ao ple
nário e, sob a forma de emenda aglutinativa, poderá
obter o consenso e o referendo da Câmara dos Depu
tados. Dessa maneira, teremos solução para um tema
tão controverso como esse.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra V.Exa.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
venho a esta tribuna para lembrar a catástrofe hu
manitária que está acontecendo no Afeganistão.
São milhares e milhares de refugiados que tentam
cruzar ora a fronteira do Paquistão, ora a fronteira
do Irã, e são rechaçados pela autoridades paquista
nesas e iranianas.

Hoje temos dois parâmetros. O Senado Fe
deral aprovou, por unanimidade, a proposta de
atualização das tabelas em 28% e esta Casa, em
torno de 35%. É evidente que estamos partindo
para uma negociação. Se não há indexação, tere
mos de admitir outros percentuais que possam
atender ao interesse da sociedade, principalmente
dos assalariados. Não atualizar dentro do percen
tual posslvel, suportável para a economia, os des
contos, por exemplo, de educação, a que fazem
jus as pessoas físicas, significa reduzir a qualida
de do ensino. Se os valores da anuidade, do ma
terial escolar, do transporte escolar sobem, como
o contribuinte não poderá ter ampliada a tabela de
desconto respectiva?
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que tem a maior sensibilidade pelo assunto e com Sr. Presidente, o inverno está se aproximando
quem conversei sobre a matéria. e a tragédia, naquela região do mundo, é cada vez

mais grave. Ainda anteontem, um barco levando
450 refugiados do Afeganistão, da Palestina e do
Irã naufragou na costa da Indonésia, com a morte
de todos os ocupantes.



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.
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que é necessário que suspenda, por algum tempo, O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
os bombardeios no Afeganistão, para cuidar do as- dente, peço a palavra pela ordem.
pecto mais importante neste momento: uma parte da
humanidade está sofrendo, morrendo, e vai morrer
muito mais se não fizermos nada.

O SR. DA. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
no início da tarde estive neste plenário fazend~
um ~pelo ao Governador de São Paulo para que
se fizesse presente junto à bancada paulista, no
sentido de colocar como prioridade verba para a
segurança pública, tendo em vista a situação dra
mát!ca por que passa o povo daquele Estado, es
pecialmente nas cidades metropolitanas, como
Campinas.

Há poucos minutos, o Governador esteve na
re~niã~ d~ bancada paulista expondo as três princi
pais pnondades para destinação de verbas: comba
te a enchentes, segurança pública, no valor de 58
milhões, e saúde. S.Exa., portanto, deu ênfase à
questão de segurança pública.

Não concordo, particularmente, que essa verba
deva ser destinada à construção de cadeias públicas.
Se isso fosse importante para combater a violência
teríamos o menor índice de violência urbana, tal ~
quantidade de penitenciárias construídas no Estado
cerca de uma a cada mês e meio. No entanto, espera
mos aprovar essa emenda de 58 milhões para a se
gurança pública.

Acreditamos que o Governador de São Paulo
possa dar ênfase a critérios preventivos, com policiais
bem equipados, promovendo particularmente a reci
clagem dos profissionais dessas áreas - tanto os da
Polícia Civil, quanto os da Polícia Militar -, para o efe
tivo combate à violência urbana.

A primeira parte S.Exa. cumpriu: prioridade para
a segurança pública. Quanto à questão operacional,
espero que dê à questão uma dinâmica diferenciada
e não fique simplesmente a construir penitenciárias.
Já foi demonstrado no Estado de São Paulo que essa
prática não funciona, não combate a violência urbana.
Esse artifício mostra o aumento do número de presi
diários, mas não efetivamente a queda da criminalida
de e da delinqüência em nosso meio.

Muito obrigado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, ~m boa hora V.Exa. dá exemplo à Nação ao
determinar mudanças no horário do início da
Ordem do Dia e uma série de limitações, a fim de
que colaboremos com a economia de energia. Mas
chegamos a um ponto em que nossas atividades
parlamentares estão sendo prejudicadas. Justa
mente após a Ordem do Dia, despachamos os ex
pedientes em nossos gabinetes. Nesse momento,
ao preparar as emendas, constantemente somos
surpreend~dos pelo apagão nos gabinetes. Eu, que
tenho gabinete no nono andar, já tive de descer al
gumas vezes pela escada.

Por isso, peço a V.Exa. que flexibilize essas
medidas neste momento, permitindo que os Par
lamentares - embora muitos não saibam que tra
balhamos bastante em nossos gabinetes após a
Ordem do Dia - continuem a fazer esse trabalho
extremamente importante para a Casa. Já está
na hora de V.Exa. pensar sobre isso, Sr. Presi
dente.

Faço ainda outra solicitação: quando prestamos
contas, a Diretoria-Geral da Casa não tem aceito as
contas telefônicas na forma apresentada pela empre
sa de telefonia. Gostaria que V.Exa. tomasse alguma
providência nesse sentido, para que efetivamente pos
samos desempenhar nosso mandato parlamentar.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
A~naldo Faria de Sá, respondo a V.Exa., tornando pú
blico o que foi decidido na última reunião da Mesa Di
retora, em face dos objetivos alcançados pela Câma
ra dos Deputados, na busca de se solidarizar com o
esforço nacional para a economia de energia.

Certamente, a Câmara deu exemplo tanto pelo
momento em que tomou essa iniciativa quanto pelas
suas conseqüências. Houve uma média de econo
mia, com algumas oscilações, que beirou os 40%, em
relação ao mesmo período do ano passado. Por isso,
em razão até mesmo da melhora da situação dos re
servatórios do País, sobretudo os que atendem a esta
região, na última reunião a Mesa Diretora decidiu já
na próxima semana enviar aos gabinetes uma refor
mulação dos critérios adotados. A Mesa pretende in
clusive estender o horário de funcionamento da ilumi
nação e dos elevadores além do que estava previsto
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nas medidas antes adotadas para economia de ener
gia elétrica.

Mas, antes mesmo disso, em função inclusive
de nesta semana estarmos com a Casa cheia - infe
lizmente, com um número menor de Parlamentares
do que gostaria; mas estão aqui Governadores e lide
ranças de todo o País, discutindo, dentre outras coi
sas, as emendas orçamentárias para 2001 -, estou
determinando ao Diretor-Geral que mantenha, hoje e
amanhã, as luzes acesas e os acessos franqueados
até a hora que for necessário. Tal decisão deve-se à
excepcionalidade desta semana. A partir da próxima
semana, de forma responsável, iremos ampliar o ho
rário de funcionamento dos gabinetes.

De toda maneira, acho que as medidas tomadas
para economia de energia foram algo útil e proveitoso.
Tenho certeza de que, se criaram alguns transtornos,
não chegaram a prejudicar efetivamente a ação do
Parlamento e de cada um dos Srs. Parlamentares.

SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
queria que o Diretor-Geral fosse avisado da decisão
de V.Exa. já para o dia de hoje. Terminada a Ordem do
Dia, quero trabalhar no gabinete.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ele é ou
vinte atento das sessões da Câmara dos Deputados,
e tenho certeza de que neste instante já está toman
do as providências.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL-AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em primeiro lugar, congratulo-me com V.Exa. pela ini
ciativa de propor a realização do seminário "O Brasil e
a ALCA".

Ele está sendo de extrema importância, porque
o Congresso Nacional tem de se dar conta de que se
trata de matéria relevante para o País. Precisamos,
sem dúvida nenhuma, ir a fundo na questão e buscar
até subsidiar o Executivo, para que possamos entrar
na ALCA com responsabilidade, a fim de que o mer
cado nacional não seja prejudicado.

Em segundo lugar, comunico à Casa que nós, do
Partido da Frente Liberal, por intermédio do Líder Ino
cêncio Oliveira, delegamos poderes ao Deputado Ney
Lopes para que construa uma proposta alternativa
para o Imposto de Renda, pois a tabela do IR há anos
não é corrigida. Para isso, há projeto de lei aprovado na
Comissão de Finanças e Tributação que a corrige pela
inflação medida pelo IPCA, que corresponde a 36%.

Acredito que o Deputado Ney Lopes tem ampla
consciência sobre o que está propondo e competência
para conduzir a negociação com o Executivo Federal,
a fim de que tenhamos uma solução que beneficie so
bretudo o assalariado de classe média, que tem o
Imposto de Renda descontado no contracheque.

Acredito que chegaremos a uma definição
que não seja danosa para o Tesouro Nacional e
que atenda, sobretudo, ao trabalhador, que tem o
Imposto de Renda descontado no seu salário.

Por fim, Sr. Presidente, informo que o Partido da
Frente Liberal defende um salário mínimo de pelo me
nos 200 reais. É importante que se diga isso. Não po
demos conviver com um salário mínimo que seja corri
gido em apenas 5%. Vamos buscar fontes alternativas,
para que não aumente o déficit da Previdência Social,
mas não podemos apenar segurado, principalmente
os 13 milhões de aposentados e pensionistas existen
tes no Brasil. Temos de fazer com que o programa de
renda mínima, instituído no Brasil, não se transforme
num programa de esmolas. Duzentos reais é, pelo me
nos, um salário mínimo digno para que pensionistas e
aposentados tenham tranqüilidade para comprar seu
medicamento e sustentar sua família.

Portanto, o Partido da Frente Liberal, mais
uma vez, encampa a luta por um salário mínimo de,
pelo menos, 200 reais.

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,
hoje a bancada paulista esteve reunida durante toda
a tarde. Nosso coordenador, Deputado Paulo Koba
yashi, recebeu vários Prefeitos e Prefeitas, entre os
quais destacamos a ex-Deputada e atual Prefeita de
São Paulo, Marta Suplicy, e o ex-Deputado e atual
Governador do Estado, Geraldo Alckmin.

Tivemos um dia de intensas discussões que
engrandecem o Estado de São Paulo, na medida
em que demonstram a preocupação não só dos De
putados e Deputadas que se encontram em Brasília,
mas também de nossos executivos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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RORAIMA

Airton Cascavel

Alceste Almeida

Almir Sá

Luciano Castro

Luis Barbosa

Robério Araújo

Salomão Cruz

Presentes de Roraima : 7

AMAPÁ

Or. Benedito Dias

Eduardo Seabra

Fátima Pelaes

Jurandil Juarez

Presentes de Amapá : 4

PARÁ

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares Presentes no Início da Ordem do Dia

Partido Bloco

PPS PDT/PPS

PL PUPSL

PPS

PFL PFUPST

PFL PFUPST

PL PUPSL

PFL PFLlPST

PPS

PTS

PSDS

PMDB

Outubro de ZOOI

Data: 25/10/2001
Hora: 16:37

Anivaldo Vale

Babá

Oeusdeth Pantoja

Elcione Barbalho

Giovanni Queiroz

Paulo Rocha

Presentes de Pará : 6

AMAZONAS

Luiz Fernando

Pauderney Avelino

Vanessa Grazziotin

Presentes de Amazonas: 3

PSOB

PT

PFL

PMDB

PDT

PT

PPB

PFL

PCdoS

PFUPST

POT/PPS

PFLlPST

PSB/PCOOB
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RONDONIA

Confúcio Moura PMDB

Eurlpedes Miranda PDT PDT/PPS

Expedito Júnior PSDB

Presentes de Rondonia :3

ACRE

IIdefonço Cordeiro PSDa

João Tota PPB

Márcio Bittar PPS PDT/PPS

Marcos Afonso PT

Nilson Mourão PT

Zila Bezerra PTB

Presentes de Acre : 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL PFUPST

Igor Avelino PMDB

João Ribeiro PFL PFUPST

Pastor Amarildo PPB

Presentes de Tocantins : 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB

Cesar Bandeira PFL PFLlPST

Costa Ferreira PFL PFLlPST

Francisco Coelho PFL PFLlPST

Gastão Vieira PMDB

João Castelo PSDB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB

Nice Lobão PFL PFLlPST

Pedro Fernandes PFL PFLlPST

Pedro Novais PMDB

Remi Trinta PL PUPSl

Roberto Rocha PSDB

Presentes de Maranhão :12
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CEARÁ

Adolfo Marinho

Almeida de Jesus

Aníbal Gomes

Antonio Cambraia

Arnon Bezerra

Eunlcio Oliveira

José Unhares

José Pimentel

Léo Alcântara

Manoel Salviano

Moroni Torgan

Raimundo Gomes de Matos

Roberto Pessoa

Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 14

PIAuí

Átila Lira

B.Sá

Ciro Nogueira

Heráclito Fortes

João Henrique

Mussa Demes

Paes Landim

Themístocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piauí : 9

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado

Iberê Ferreira

Laíre Rosado

Múcio Sá

Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 5

PSDB
PL
PMDB

PSDB
PSDB
PMDB

PPB
PT
PSDB

PSDS
PFL
PSDB
PFL
PSDB

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB

PFL
PFL
PMDB

PT

PFL
PTB

PMDB
PTB
PFL

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PFUPST
PFUPST

PFUPST
PFUPST

PFUPST

PFUPST
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PARA(BA

Adauto Pereira

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Domiciano Cabral

Efraim Morais

Ricardo Rique

Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 9

PERNAMBUCO

Carlos Batata

Clementino Coelho

Djalma Paes

Eduardo Campos

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

Joel De Hollanda

José Mendonça Bezerra

José Múcío Monteiro

Luiz Piauhylino

Maurilio Ferreira Lima

Pedro Corrêa

Salatiel Carvalho

Presentes de Pernambuco : 15

ALAGOAS

Divaldo Suruagy

Givaldo Carimbão

Helenildo Ribeiro

Luiz Dantas

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PFL

PSDB

PT

PTB

PMDB

PSDB

PFL

PSDB

PFL

PSDB

PPS

PSB

PSB

PT

PSB

PFL

PFL

PFL

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

PPB

PMDB

PST

PSB

PSDB

PTB

PPS
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PFUPST

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PSB/PCDOB

PDT/PPS
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SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Cleonâncio Fonseca PPB

Ivan Paixão PPS PDT/PPS

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe: 4

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFUPST

Benito Gama PMDB

Claudio Cajado PFL PFUPST

Eujácio Simões PL PUPSL

Félix Mendonça PTB

Jaques Wagner PT

João Almeida PSDB

João Carlos Bacelar PFL PFLlPST

João Leão PPB

José Carlos Aleluia PFL PFUPST

José Rocha PFL PFLlPST

Jutahy Junior PSDB

Luiz Alberto PT

Luiz Moreira PFL PFUPST

Mário Negromonte PPB

Milton Barbosa PFL PFUPST

Nilo Coelho PSDB

Paulo Braga PFL PFUPST

Paulo Magalhães PFL PFUPST

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Saulo Pedrosa PSOB

Ursicino Queiroz PFL PFUPST

Presentes de Bahia : 22
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MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB

Antônio do Valle PMOB

Cabo Júlio PST

Carlos Mosconi PSDB

Danilo de Castro PSDB

Eduardo Barbosa PSDB

Elias Murad PSDB

Fernando Diniz PMDB

Gilmar Machado PT

Hélio Costa PMDB

Herculano Anghinetti PPB

Jaime Martins PFL

João Magalhães PMDB

Lincoln Porteia PSL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Maria do Carmo Lara PT

Maria Elvira PMDB

Mário Assad Júnior PL

Mauro Lopes PMDB

Narcio Rodrigues PSDB

Nilmário Miranda PT

Odelmo Leão PPB

Osmânio Pereira PSDB

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL

Romel Anizio PPB

Ronaldo Vasconcellos PL

Saraiva Felipe PMDB

Saulo Coelho PSOB

Silas Brasileiro PMDB

Presentes de Minas Gerais : 30

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PUPSL

PUPSL

PUPSL
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Partido Bloco

EsplRITO SANTO

Feu Rosa PSDB

João Coser PT

José Carlos Elias PTB

José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST

Marcus Vicente PPB

Max Mauro PTB

Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS

RilaCamata PMDB

Rose de Freitas PSDB

Presentes de Espírito santo : 9

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL PFUPST

Almerinda de Carvalho PPB

Arolde da Oliveira PFL PFUPST

Candinho Mattos PSDB

Carlos Santana PT

Oino Fernandes PPB

Dr. Heleno PSDB

Fernando Gonçalves PTB

lédio Rosa PFL PFUPST

Jair Bolsonaro PPB

João Mendes PFL PFUPST

João Sampaio PDT PDT/PPS

José Egydio PFL PFUPST

Laura Cameiro PFL PFUPST

Luisinho PPB

Luiz Sérgio PT

Milton Temer PT

Miriam Reid psa PSB/PCDOB

Miro Teixeira POT PDT/PPS

Roberto Jefferson PTa

Rodrigo Maia PFL PFUPST

Ronaldo Cezar Coelho PSDB

Rubem Medina PFL PFUPST

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Vivaldo Barbosa POT POT/PPS

Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB

Presentes de Rio de Janeiro : 27
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SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCDOB

André Benassi PSDB

Angela Guadagnin PT

Antonio Cartas Pannunzio PSDB

Antonio Kandir PSDB

Arnaldo Faria de Sá PTB

Arnaldo Madeira PSDB

Ary Kara PPB

Bispo Wanderval PL PUPSL

Celso Russomanno PPB

Chico Sardelli PFL PFUPST

Corauci Sobrinho PFL PFUPST

Cunha Bueno PPB

Delfim Netto PPB

Dr. Hélio PDT PDTlPPS

Duilio Pisaneschi PTB

Emerson Kapaz PPS PDT/PPS

Gilberto Kassab PFL PFUPST

Ivan Valente PT

Jair Meneguelli PT

João Eduardo Dado PDT PDT/PPS

Joan Paulo PT

Jorge Tadeu Mudalen PMDB

José Aníbal PSDB

José de Abreu PTN

José Dirceu PT

José Genoíno PT

Julio Semeghini PSDB

Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB

Lamartine Posella PMDB

Luciano Zica PT

Luiz Antonio Fleury PTB

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB

Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Cintra PFl PFLlPST

Nelo Rodolfo PMDB

Neuton Lima PFL PFUPST

Orlando Fantazzini PT

Paulo Kobayashi PSDB

Paulo Lima PMDB
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SÃO PAULO

Professor Luizinho PT

Ricardo Berzoini PT

Ricardo Izar PTB

Rubens Furlan PPS PDT/PPS

Sampaio Dória PSDB

Vadão Gomes PPB

Valdemar Costa Nelo PL PLlPSL

Wagner Rossi PMDB

Wagner Salustiano PPB

Xico Graziano PSDB

Zulaiê Cobra PSDB

Presentes de São Paulo : 51

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFUPST

Uno Rossi PSDB

Murilo Domingos PTB

Pedro Henry PPB

Ricarle de Freitas PSDB

Teté Bezerra PMDB

Presentes de Mato Grosso : 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB

Jorge Pinheiro PMDB

Osório Adriano PFL PFUPST

Paulo Octávio PFL PFUPST

Pedro Celso PT

Wigberto Tartuce PP8

Presentes de Distrito Federal : 6

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB

Euler Morais PMDB

Jovair Arantes PSDS

Juquinha PL PUPSL

Norberto Teixeira PMD8

Pedro Chaves PMDB

Ronaldo Caiado PFL PFLlPST

Vilmar Rocha PFL PFUPST

Zé Gomes da Rocha PMDB

Presentes de Goiás : 9
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MATO GROSSO DO SUL

João Grandão

Manoel Vitório

Marçal Filho

Nelson Trad

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PT

PT

PMDB

PTB
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Presentes de Mato Grosso do Sul :4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL

Affonso Camargo PSOB

Airton Roveda PTB

Alex Canziani PSOB

Basílio Villani PSOB

Chico da Princesa PSDB

Oilceu Sperafico PPB

Dr. Rosinha PT

Flávio Arns PT

Gustavo Fruet PMDB

Hermes Parcianello PMDB

Iris Simões PTB

Ivanio Guerra PFL

José Janene PPB

Luiz Carlos Hauly PSOS

Márcio Matos PTS

Moacir Micheletto PMDB

Nelson Meurer PPB

Odílio Balbinotti PSOS

Oliveira Filho PL

Osmar Serraglio PMDS

Padre Roque PT

Ricardo Barros PPS

Rubens Bueno PPS

Santos Filho PFl

Werner Wanderer PFL

Presentes de Paraná : 26

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST
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SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL PFUPST

Carlito MerS5 PT

Edinho Bez PMDB

Edison Andrino PMDB

Eni Voltolini PPB

Fernando Coruja POl POT/PPS

GeNésio Silva PFL PFLlPST

Hugo Biehl PPB

João Pizzolatti PPB

Renato Vianna PMOB

Vicente Caropreso PSDB

Presentes de Santa Catarina : 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Preito PT

Airton Oipp POl POT/PPS

Alceu Collares PDl PDT/PPS

Ana Corso PT

Augusto Nardes PPB

Cezar Schirmer PMDB

Clovis IIgenfritz PT

Darcisio Perondi PMDB

Edir Oliveira PTB

Enio Baccí PDT PDT/PPS

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB

Fetter Junior PPB

Germano Rigotto PMDB

Jarbas Lima PPB

Luis Carlos Heinze PPB

Mendes Ribeiro Filho PMOB

Nelson Marchezan PSDB

Orlando Desconsi PT

Osmar Terra PMDB

Osvaldo Biolchi PMOB

Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Paulo Paim PT

Telmo Kirst PPB

Presentes de Rio Grande do Sul : 23
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SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 330 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Depu
tados terão oportunidade de se manifestar em segui
da. Neste momento, gostaria apenas de dar início à
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (AÉCIO NEVES - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se pas
sar à apreciação da matéria da Mesa e da constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
~9-C, DE 1999

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni
co, do Projeto de Lei Complementar n° 9-B,
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; ten
do parecer da Comissão Especial pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
legislativa, adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo. O Relator apresentou comple
mentação de voto.(Relator: Sr. Robson
Tuma). Parecer às Emendas apresentadas
em Plenário do Relator designado pela
Mesa em substituição à Comissão Especi
al, pela aprovação das de nOs 2, 10, 12, 13,
14,15,16,20,24,25,28,35,36,37,38,39,
42, 43, 45, 50 e 56, com Substitutivo, e pela
rejeição das demais, com exceção das de
nOs 23 e 32, sobre as quais não cabe mani
festação da Relatoria, tendo em vista que
foram retiradas por seu autor (Relator: Sr.
Robson Tuma).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais,

preferência para a votação do Destaque n°
10 ao PLP n° 9-C/99 e a correspondente
Emenda Aglutinativa n° 1.

Sala das Sessões, em de outubro de 2001 .
Assinam: Arnaldo Madeira, Líder do Governo e

José Carlos Aleluia, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à votação do requerimento.

Para encaminhar contra, concedo a palavra ao
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, encaminho contra o requerimento de preferên
cia, até porque temos que seguir a ordem natural dos
destaques e das emendas.

O objetivo do PLC n° 9-C é criar condições para
facilitar a privatização total do sistema previdenciário.
Todos sabemos como está a situação de aposenta
dos e pensionistas de maneira geral. Lamentavel
mente, eles estão abandonados à própria sorte, ainda
que a proposta de emenda constitucional que alterou
o regime previdenciário brasileiro, a famosa PEC n°
33, não tenha conseguido atingir o maior dos seus ob
jetivos: a total privatização do sistema previdenciário.

Durante todo esse período, os aposentados têm
tido acentuado prejuízo. No último ano, o percentual
de reajuste do salário mínimo foi diferente do dado
aos benefícios da Previdência Social. Vários aposen
tados e pensionistas que ganhavam um pouco mais
que um salário mínimo hoje estão na vala comum, ga
nhando também um salário mínimo, mas sabemos
que várias pessoas dessa faixa contributiva conse
guiram os benefícios da Lei Orgânica da Assistência
Social e do FUNRURAL, sem o chamado cálculo atu
arial e sem ter contribuído 30 ou 35 anos, numa clara
injustiça para com aqueles que contribuíram 30 ou 35
anos e estão recebendo apenas um salário mínimo.
Essa é a lógica da privatização.

Caminhando sempre na linha contrária à lógica
da privatização, que vai prejudicar cada vez mais os
aposentados e pensionistas, entendemos que o PLP
n° 9 é a única trincheira de luta que ainda temos para
garantir os benefícios previdenciários dos aposenta
dos e pensionistas.

Sr. Presidente, muitos colegas devem estar
acompanhando em suas bases a dificuldade por que
passam vários aposentados e pensionistas.

Portanto, o conjunto de propostas que virá após
a aprovação do Projeto de Lei Complementar nO 9,
que é a chamada nova proposta de emenda à Consti
tuição para reforma da Previdência, estará voltado
para prejudicar o aposentado e a pensionista de ma
neira mais contundente ainda.

Parece que estão querendo a morte dessas
pessoas para reduzir os custos previdenciários, es
quecendo-se de que no Orçamento que apreciare
mos ao final deste exercício estará reservada grande
parcela de recursos para pagamento de juros, de-



§ 4° Aplica-se ao Ministério Público, no que cou
ber, o disposto no art. 93, 11 e VI".

Não é admissível que aqueles que exercem fun
ções essenciais no serviço público, durante toda urna
vida, com independência e sem se submeter aos po
derosos - a exemplo da esmagadora maioria dos me
nibros-Io Poder Juc!iciário e do Ministério Público 
não tenham a perspectiva de pelo menos usufruir na
aposendoria digna para o sustento de sua família. O
regime de previdência complementar do PLC no n°
9-C/99 certamente não lhes dá essa garantia.

Sala das sessões, - Deputado Miro Teixeira,
Bloco Parlamentar PDT/PPS. - Walter Pinheiro, lí
der do PT - Mendes Ribeiro Filho, Líder do PMDB,
Ibrahim Abi-Ackel, PPB -Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar PFLlPST - Roberto Jeffer
son, Líder do PTB - Vicente Arruda, PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para enca
minhar a votação, concedo a palavra ao nobre Deputa
do Inocêncio Oliveira, que falará a favor da matéria.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no momen
to em que reiniciamos a votação do Projeto de Lei
Complementar n° 9, que dispõe sobre o Fundo de
Aposentadoria Complementar da União, Distrito Fe
deral, Estados e Municípios, é da mais alta importân
cia ressaltar que essa emenda de autoria do Deputa
do Ibrahim Abi-Ackel vai permitir que a Constituição
brasileira seja cumprida.

O art. 40 da nossa Constituição diz que a apo
sentadoria dos membros do Poder Judiciário, bem
como a pensão dos seus dependentes, será encami
nhada através de projeto de lei complementar pelo
Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional.
Pela Constituição, o Poder Judiciário tem autonomia
financeira.

Sr. Presidente, é bom que neste País acostu
me-se a cumprir a Lei Maior, para que não paire a me
nor dúvida de que vivemos em pleno período demo
crático.

Acredito que essa emenda seja do interesse da
queles que desejam a conclusão da votação desse
projeto de lei complementar, para que se possa ins
trumentalizar a Previdência Social do Brasil e perse
guir o mais rapidamente possível seu equilíbrio atua
rial e financeiro.

"Art. 5° .

§ ... A aposentadoria dos membros do
Poder Judiciário e do Ministério Público,
bem como a pensão de seus dependentes
serão regidas, respectivamente, para o Po
der Judiciário, na forma do art. 93, inciso
VI," por Lei Complementar de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal e para o Ministé
rio Público por lei de iniciativa do Procura
dor-Gerai da República e dos Procurada
res-Gerais observado o disposto no art. 40
da Constituição Federal."

Justificação

Da mesma forma que o deputado Ibrahum
Abi-Ackel, pretendemos escomiar do projeto unia cla
ra inconstitucionalidade por vícios de iniciativa, pois
também cabem aos Chefes doe Ministérios Públicos
da União e dos Estados a iniciativa de leis comple
mentares referentes às atribuições e ao Estatuto do
Ministério Público (§ 5° do art. 128).

Os membros do Ministério Público constx ..uem
um subconjunto dos servidores públicos titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios e a eles a Constituição Federal

EMENDA AGLUTINATIVA N° 1

Senhor Presidente,
De acordo com o parágrafo 3° do art. 118 e do art.

122 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
propomos Emenda Aglutinativa, resultante da fusão da
Emenda n° 48 à Subemenda Substitutiva Global do
PLC no 9-C199, de autoria do deputado Ibrahimn
Abi-Ackel, com o texto do art. 5° da referida Subemen
da, para incluir o seguinte parágrafo ao art. 5°:
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monstrando que certamente não é a Previdência o vi- determina um tratamento similar ao dado ao Poder
lão do Orçamento. Judiciário:

Portanto, somos contra o requerimento de pre- "Art. 129 .
ferência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem favoráveis ao requerimento permaneçam
como se acham.

Aprovado.
O voto do Deputado Arnaldo Faria de Sá foi con

trário.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos.
Emenda Aglutinativa n° 1, que diz o seguinte:
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Sr. Presidente, ele é da mais alta importância
porque na maioria dos Municípios brasilei ros não há o
regime de aposentadoria, por falta de uma lei que de
termine que possam fazê-lo.

Portanto, com a votação deste PL n° 9, vamos
dar condições a todos os Municípios de fazer um fun
do de aposentadoria para seus funcionários.

Parabenizo o autor da emenda aglutinativa, De
putado Ibrahim Abi-Ackel, que a fez em cumprimento
à Constituição brasileira, e encaminho, com toda sa
tisfação, o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Alerto os
Srs. Parlamentares que estejam nas dependências
da Casa de que estamos votando matéria constitucio
nal e dentro de instantes será iniciada a votação no
minal.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra ao Sr. Relator, Deputado Robson Tuma.

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PFL-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, sou favorável à aprovação dessa emenda, as
sinada pelo Deputado Miro Teixeira e preocupação do
Deputado lbrahim Abi-Ackel desde quando o projeto
começou a ser discutido nesta Casa.

Conversei com o Líder Inocêncio Oliveira e com
várias outras pessoas interessadas neste assunto,
mas gostaria de apresentar emenda. Seria uma com
plementação. Após o art. 93, inciso VI, viria a expres
são: "...da Constituição Federal", porque o texto ficou
vago.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - VExa.
está correto. A emenda será submetida a votos com a
correção que sugere.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, se
VExa. me permitir, vou ler a emenda com a redação
final:

Art 5° .
§... A aposentadoria dos membros do

Poder Judiciário e do Ministério Público,
bem como a pensão de seus dependentes
serão regidas, respectivamente, para o Po
der Judiciário, na forma do art. 93, inciso VI,
da Constituição Federal, por Lei Comple
mentar de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal e para o Ministério Público por lei
complementar de iniciativa do Procura
dor-Gerai da República e dos Procurado
res-Gerais, observado o disposto no art. 40
da Constituição Federal.

O texto sofre duas modificações: após a ex
pressão "inciso VI", inclui-se "Constituição Federal",

e após "...Ministério Público por lei. .." , acrescen
ta-se "Complementar', continuando o texto nos ter
mos originais.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, como autor, são
pertinentes as observações.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ótimo. Há
concordância inclusive do autor. A emenda será sub
metida à votação, com as correções que VExa. apre
sentou, uma vez que se trata de correções meramen
te de redação.

Portanto, vou submeter a votos a Emenda
Aglutinativa n° 1, com as alterações propostas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes. A votação será nominal.

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PFUPST, vota "sim".

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PDT/PPS apóia a proposta do Deputado Miro
Teixeira.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem
revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar PUPSL
vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - O PTB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim". Trata-se
de questão constitucional, a iniciativa é reservada.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, vamos encaminhar "sim".

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como é somente correção
do projeto de lei, votamos "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente.

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB-SP. Sem revi
são do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ressalto a
importância da emenda aglutinativa do Deputado
Miro Teixeira, político que tem pautado sua atividade
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pelo fortalecimento do nosso Poder, pelo cumprimen
to rígido das leis. Por isso, merece nosso apoio.

O Bloco Parlamentar PFUPST, com muita satis
fação, vota "sim".

SR. ARNALDO MADEIRA (PSD8-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, vamos encaminhar o voto "sim", até porque
houve acordo. Entretanto, não posso deixar de frisar
que há certo preciosismo, uma vez que a matéria já
está disciplinada constitucionalmente. Portanto, não
poderia ser diversa.

Em relação à iniciativa dos Procuradores-Gerais
nos Estados, sob o ponto de vista da criação de fun
dos de pensão com equilíbrio financeiro atuarial, es
tamos diante da iniciativa de leis que envolvem, em al
guns casos, menos de cem pessoas.

Não obstante o preciosismo e a questão técnica
em relação ao Ministério Público, encaminhamos o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "sim
o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita que sejam acionadas as campainhas
para que os Srs. Parlamentares venham imediata
mente ao plenário e nele permaneçam até o final
desta sessão.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, desejo esclarecimento
do Relator da matéria.

Peço a S.Exa. que informe à Casa se os apo
sentados do Poder Judiciário terão ou não direito ao
13° salário e se a pensão das viúvas, no caso de mor
te do titular, será parcial ou integral.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Deputado Robson Tuma.

SR. ROBSON TUMA (Bloco/PFL-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, respondendo ao no
bre Deputado Cunha Bueno, o assunto será discutido
na elaboração da lei complementar, uma vez que es
tamos apenas dando as normas para que ela seja re-

digida. Esta Casa, porém, decidirá esses assuntos
posteríormente, quando os órgãos competentes en
caminharem o devido projeto regulamentador que es
tamos votando hoje.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, S.Exa.
não me respondeu se a pensão será integral ou parci
al, no caso de morte do titular. Gostaria que o Relator
nos respondesse e não tergiversasse, como acabou
de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Relator
já respondeu a VExa., mas poderá prestar-lhe escla
recimentos acessórios pessoalmente.

O SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro a presença, em plenário, do ex-Deputado Federal
Agostinho Valente, de Juiz de Fora, que hoje visita
nossa Casa.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presí
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Mara
nhão não pode ser penalizado com a redução dos re
cursos do SUS, de acordo com a programação do
Orçamento Geral da União para o ano de 2002.

Como justificar que o Estado mais pobre da Fe
deração, com 62,3% de seus habitantes abaixo da li
nha da pobreza, possa ter um acréscimo de apenas
R$O,66 centavos no Sistema Único de Saúde? Isso
não é suficiente nem para repor as perdas inflacioná
rias no período. Portanto, trata-se, de fato, de uma re
dução no aporte de recursos.

Encaminhei, nesta data, ofícios ao Presidente e
ao Relator da Comissão de Orçamento, buscando
sensibilizá-los. A permanecerem esses valores, confi
gura-se discriminação intolerável. Outros Estados
com melhores índices de desenvolvimento humano
recebem melhor tratamento. Quero lembrar que no
Maranhão a dependência do SUS é muito maior, ge
rando sobrecarga nos hospitais, ambulatórios e pos
tos de saúde pública. As conseqüências dessa distor
ção, certamente, serão o aprofundamento do fosso
existente entre o Brasil subdesenvolvido e o Brasil mi
serável.
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Estudos recentes realizados pela Universidade
Federal do meu Estado atestam a existência de doen
ças infecto-contagiosas em níveis alarmantes. A inci
dência de hanseníase é muito maior do que se pode
ria imaginar, assim como de esquistossomose, vermi
noses, de modo geral, diarréia e subnutrição. A taxa
de mortalidade infantil é mais de duas vezes superior
à média nacional.

a Maranhão não pode ser entregue à própria
sorte. a fato de possuirmos enormes deficiências,
tanto na prevenção como no atendimento dos que ne
cessitam de tratamento, por si só já justificaria uma
multiplicação das verbas destinadas ao SUS do Ma
ranhão, assim como a outros Estados, como Paraíba,
Amazonas, Sergipe e Amapá.

No momento em que se discutem as emendas a
serem apresentadas, quero alertar meus pares para a
necessidade de rever, de forma imediata e efetiva, os
cálculos feitos pelo Governo. Creio que somente a
mais profunda insensibilidade poderia justificar tal en
gano. Há tempo, porém, de repará-lo.

Faço apelo aos meus colegas de bancada para
que nos mobilizemos a fim de evitar que esse verda
deiro crime seja cometido.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunci
amento seja divulgado nos órgãos de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência apela aos Srs. Parlamentares que estejam em
outras dependências da Casa para que venham ime
diatamente ao plenário, pois estamos em processo
de votação nominal.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo
co/PL-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
29 Deputados do Bloco Parlamentar PUPSL corrobo
ram o apelo de VExa. para que os companheiros do
nosso Bloco venham ao plenário votar "sim" a este im
portante destaque e fazer justiça à magistratura brasi
leira.

O SR. FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FIORAVANTE (PT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, na quinta-feira passada, protocolamos à

Mesa pedido de urgência para votação do Projeto de
Lei n° 116/96, de nossa autoria.

A proposição visa garantir aos trabalhadores
prestes a se aposentar estabilidade no emprego pelo
período de doze meses. a projeto objetiva, ainda, cor
rigir freqüente injustiça no Brasil. Nesse momento de
crise, os empresários, via de regra, para diluir custos,
passam a demitir empregados em idade avançada e
que percebem salários mais altos.

Faz-se necessário, então, protegê-los, levando
em conta o fato de que esses trabalhadores dificil
mente conseguem outro emprego para completar o
período de contribuição e se aposentar.

a projeto foi aprovado por unanimidade em to
das as Comissões da Casa. a pedido de urgência é a
forma de votá-lo incontinenti e sanar equívoco da le
gislação.

Muito obrigado.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (pT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje pela manhã, tivemos um debate
sobre o Projeto n° 4.147/01, que trata do saneamento.

É importante ter presente que a água é um bem
indispensável à vida e que não pode ser privatizado.
a projeto encaminhado pelo Governo Federal, bem
como seu substitutivo, dão margem à privatização:
um privatiza de uma única vez; o outro, em etapas.
Não podemos concordar com nenhum dos dois. Por
isso, não é possível votarmos esse parecer amanhã,
conforme está previsto.

De 100% da água do mundo, 97,5% são com
postos por água salgada e 2,5% por água doce, sen
do que 2% estão nas geleiras e apenas 0,5% está dis
ponível para o conjunto da humanidade. Temos que
ter responsabilidade com a nossa geração e com as
gerações futuras, pois se trata de um bem que não é
renovável e é absolutamente necessário à vida e à
soberania de um país. Agora, com os atentados terro
ristas, percebemos o quanto esse bem deve ser pre
servado e precisa estar sob o controle público, atra
vés dos Municípios ou dos Governos Estaduais. Em
hipótese alguma ele deve ser controlado pela iniciati
va privada.

Contamos com o apoio desta Casa a fim de que
não votemos o projeto do Governo Federal nem seu
substitutivo, pois nenhum dos dois atende aos inte
resses da sociedade brasileira e daqueles que defen-
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dem O saneamento enquanto um bem público, e a
água é indispensável à vida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RENATO VIANNA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de registrar e, ao mesmo tempo, de comemorar
o anúncio feito ontem pela PETROBRAS sobre a
descoberta de petróleo no litoral centro-norte do
Estado de Santa Catarina, a aproximadamente 175
quilômetros da cidade de Itajaí. De acordo com as
perspectivas, cerca de 500 milhões de barris de pe
tróleo serão extraídos naquela região.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis
trar que concluímos ainda há pouco audiência pública
com a empresa Celulose Nipo-Brasileira SA 
CENIBRA, vendida integralmente para a JBp, de capi
tal japonês.

O processo de privatização no Brasil, especial
mente quando as aquisições se dão de forma integral,
tem trazido sofrimento à comunidade, já que as em
presas cortam as conquistas sociais. Ficamos satisfe
itos com o posicionamento de toda a direção da em
presa, que se fez presente a essa audiência pública
na Comissão de Seguridade Social e Família e garan
tiu que a empresa vai continuar investindo 1,2% de
seus lucros.

É importante dizer que ano passado a empresa
obteve 219 milhões de reais de lucro e foi integral
mente vendida. Ela planta eucaliptos em 47 Municípi
os do Vale do Aço, em Minas Gerais, e não abrimos
mão de que continue investindo parte desses lucros
em questões sociais, como, por exemplo, financia
mento de planos diretores para cidades pobres da re
gião, investimentos na área ambiental e atividades
que incentivem a geração de renda em vários Municí
pios, especialmente do leste de Minas Gerais.

Portanto, fica registrado nosso reconhecimento
à boa vontade da direção da empresa, mas não va
mos ficar parados.

Um pleito de dezenas de Prefeitos, de Vereado
res, de lideranças populares de todo o Vale do Aço é
que a empresa volte a investir para eliminar o odor

que incomoda as cidades daquela região e que tam
bém ocasiona a morte de peixes no Rio Doce, como
ocorreu recentemente, fruto de envenenamento oca
sionado pelo processo de esgotamento da empresa.
Embora argumente que está fazendo investimentos,
insistimos em que isso seja feito com urgência para
que as questões sociais e ambientais sejam preser
vadas neste novo momento pela empresa CENIBRA.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
protocolando requerimento junto ao Ministério da Fa
zenda a fim de que obtenhamos informações sobre a
atuação da Comissão de Valores Mobiliários no caso
das Fazendas Reunidas Boi Gordo.

Os jornais noticiaram, recentemente, que essa
empresa sofreu processo de concordata, pondo em
risco a poupança de mais de 24 mil pessoas que têm
valores aplicados nessa modalidade de investimento.
No nosso entendimento, a CVM não investigou, não
supervisionou, não fiscalizou de maneira adequada
essa empresa.

É fundamental conhecermos a documentação
existente naquele órgão para tomarmos providências
no âmbito do Legislativo e também do Judiciário a fim
de proteger o interesse daqueles que, de boa-fé,
acreditaram que estavam fazendo um investimento
supervisionado pelo Governo, portanto, com um certo
grau de segurança, na engorda de bois.

Estamos analisando a hipótese de realizarmos
audiência pública na Comissão de Finanças e Tributa
ção, onde ouviremos os responsáveis pela recémcri
ada associação de investidores e pela própria CVM.
Talvez protocolemos esse pedido ainda esta semana
a fim de que possamos realizar em breve a audiência,
que nos indicará de quem foi a responsabilidade pela
concordata e como fica a situação dos investidores.

Muito obrigado.
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela

ordem. Sem revisão do oradoL) - Sr. Presidente, gos
taria de manifestar meu pesar pela ararinha azul,
esse pássaro tão bonito, idealizado por Deus, que
está oficialmente extinta da face da terra. Infelizmen
te, os últimos cinco pássaros dessa espécie que vivi-
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am no Nordeste desapareceram há um ano e meio,
não mais foram encontrados pelos pesquisadores,
passando, portanto, a fazer parte da lista de animais
extintos. É com pesar que anuncio que nunca mais
esses pássaros, com os quais Deus, tão generosa
mente, presenteou a Terra, serão vistos.

Sei que pode parecer demagogia falar sobre
isso quando há tantos seres humanos morrendo de
fome, mas, infelizmente, esse fato demonstra que es
tamos caminhando para um mundo pior. Manifesto,
assim, nosso pesar. A natureza está mais pobre por
que animais estão sendo extintos. Mais um pássaro
brasileiro entrou, oficialmente, na lista de animais ex
tintos. Quem viu, viu; quem não viu, não verá mais.

SR. DR. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
VExa. que solicite às Comissões o encerramento dos
seus trabalhos e convoque os Deputados a vir ao ple
nário o mais rápido possível, pois a votação já come
çou há mais de quinze minutos.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa.
a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Insti
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, localiza
do em São José dos Campos, vem formando, qualifi
cando, preparando cientistas e técnicos para o traba
lho de pesquisas espaciais desde a década de 60.

Ou seja, além do trabalho científico que desen
volve, aquele Instituto promove cursos de formação
em mestrado e doutorado, atualmente com mais de
350 alunos, alguns na fase de elaboração de teses.
Recentemente, uma comissão visitou o INPE, conver
sou com algumas pessoas e, sem se informar corre
tamente sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto
na qualificação e preparação de cientistas, sugeriu ao
Ministério da Ciência e Tecnologia a transferência dos
cursos de formação para uma universidade.

Os cientistas do INPE, os estudantes de
pós-graduação, de mestrado e de doutorado da insti
tuição, estão muito preocupados, porque isso já ocor
reu no passado. Cursos de formação saíram do Insti
tuto, foram para universidades e a conseqüência foi
sua extinção.

As universidades passam por enormes dificul
dades financeiras. Devemos valorizar a formação e a
qualificação de cientistas e de técnicos da pesquisa
espacial. Do contrário, dificilmente haverá o mesmo
número de cientistas estudando e se preparando nes
sa área, como os 350 cientistas, engenheiros e físicos
hoje existentes.

Se o Brasil quiser trabalhar na área de pesquisa
espacial e competir em âmbito internacional com ci
entistas de outros países, terá de continuar formando
profissionais e qualificando-os. O INPE vem se empe
nhando nesse sentido. Formou 1.068 mestres e 168
doutores.

Chamamos a atenção de V.Exas. para esse fato
e rogamos a esta Casa que intervenha junto ao Minis
tério da Ciência e Tecnologia no sentido de que os
cursos de ciência e tecnologia espacial não sejam ex
tintos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCtO OUVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
fizemos acordo em plenário para dar continuidade a
esta sessão. Por essa razão, queremos que se sobre
ponha a qualquer outra decisão.

Após esta votação, resultado de amplo entendi
mento de todos os partidos com assento na Casa,
suspenderemos a votação do Projeto de Lei Comple
mentar n° 9 evotaremos duas urgências: uma, que
trata da urna eletrônica, de suma importância para
que a Justiça Eleitoral disponha de mecanismos efi
cazes para fiscalizar o processo eleitoral - projeto
moderno e eficiente que merece apoio de todos nós;
outra, que dispõe sobre salário dos servidores do Mi
nistério da Educação, de fundamental importância
para que a greve seja suspensa. Creio que faremos o
mesmo com relação aos professores.

Votaríamos ainda hoje proposta de emenda à
Constituição, fruto de amplo entendimento, referente
a proventos de servidores militares do ex-Território de
Rondônia. Essa proposta foi votada por unanimidade
na Comissão Especial, aprovada no Senado Federal
e depende de aprovação nesta Casa.

Portanto, peço encarecidamente aos Srs. Parla
mentares que permaneçam em plenário.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum
primento a Força Aérea Brasileira pelo Dia do Aviador.

Durante a comemoração, o espaço aéreo do
Distrito Federal foi interditado e doze vôos deixaram
de pousar no Aeroporto Internacional de Brasília.
Estava em um desses vôos que saiu às 8h30min de
São Paulo e se deslocou para Goiânia aguardando li
beração, em virtude de acrobacias aéreas exibidas
pela Força Aérea Brasileira em comemoração ao Dia
do Aviador. Repito: doze vôos foram desviados, o que
é muito grave. Correu, inclusive, o boato de que esta
ria havendo atentados nesta Capital, tendo em vista a
conjuntura mundial. Criou-se desagradável situação a
vários Parlamentares.

Não foi essa a intenção do Ministro da Defesa
nem do Comandante da Aeronáutica brasileira. Apla
udimos a Força Aérea pela iniciativa, mas o espaço
aéreo de Brasília não poderia ser fechado, impedindo
que aeronaves civis cumprissem sua missão, como
ocorreu hoje.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há so
bre a mesa requerimento de urgência sobre impres
são de voto no processo de votação eletrônica, anun
ciado por V.Exa.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação está se aprofundando o debate. O Deputado
João Paulo, do Partido dos Trabalhadores, tem em
mão sugestões sensatas para o aperfeiçoamento do
processo, as quais foram debatidas no Senado, já que
o autor do projeto original, Senador Roberto Requião,
também havia colhido impressões baseadas em pro
jetos que tramitam na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal.

Para nós, do PDT, o projeto que veio do Senado
é o ideal. Gostaríamos que a investigação da veraci
dade do resultado eleitoral fosse mais aprofundada. O
acordo foi possível.

O substitutivo do Senado encontra-se nesta
Casa. Sou a favor de que sejam aproveitadas todas
as idéias para o aperfeiçoamento do processo. Não
imagino que haja a possibilidade sem a votação e a

aprovação do regime de urgência. Qualquer discus
são deverá ser travada em plenário.

Portanto, faço apelo à Liderança do Partido dos
Trabalhadores, especialmente ao Deputado João Pau
lo, para que aprovemos a urgência por unanimidade
dos partidos. Alguns participaram no Senado do acor
do quanto ao texto que está sendo apreciado pela Câ
mara dos Deputados, para verificar que tipo de emen
das poderiam ser adicionadas por esta Câmara, de
maneira que, voltando ao Senado, o projeto não de
morasse naquela Casa. Em primeiro lugar, o ideal se
ria aprovarmos o projeto apenas com supressões re
sultantes de acordo. Em segundo lugar, não precisa
ria retornar ao Senado. Se de todo for impossível, cor
reremos o risco, mas que cada um assuma a respon
sabilidade.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo Octávio, que
a havia solicitado anteriormente.

O SR. PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL-DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro a instalação hoje da Comissão Especial desti
nada a analisar a PEC que prevê mudança nos man
datos eletivos, de minha autoria.

Foi eleito para presidir os trabalhos o ilustre De
putado Coriolano Sales e designado Relator o Depu
tado João Almeida. Tenho certeza de que a proposta
terá tratamento muito especial desta Casa, por se tra
tar de reforma política fundamental para o País.

Reeleição é assunto que devemos examinar
com a maior seriedade, assim como coincidência de
mandatos eletivos. Não podemos continuar realizan
do eleições no Brasil de dois em dois anos, a custo
muito alto para a Nação.

Sr. Presidente, registro também trabalho do
grande piloto Nelson Piquet, que pretende trazer a
Brasília uma das etapas da Fórmula 3000, vista no
mundo todo, que beneficiará significativamente o au
tomobilismo brasileiro.

Solicito à Federação Internacional de Automobi
lismo que aprove pleito do grande atleta brasileiro
Nelson Piquet.

Muito obrigado.
O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL-RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desejo deixar registrada nos Anais da
Casa iniciativa de V. Exa. de promover seminário so-



SEMINÁRIO ALCA

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O homem tem aprendido ao longo do tempo que
a convivência pacífica e a busca de complementari
dade negociada com seus semelhantes é o melhor
caminho para perpetuar a paz e assegurar a prosperi
dade.

A evolução do modo de vida da humanidade,
passando do isolacionismo selvagem às facilidades
da vida em núcleos urbanos, e mais recentemente em
nações, com identidades de idiomas, símbolos e acei
tação universal de cada indivíduo às normas comuns,
é talvez o exemplo mais marcante de que o homem
encontra na aproximação com seus pares o conforto
da segurança e do bemestar material.

A aproximação de unidades regionais e a con
solidação dos laços comuns podem levar inclusive à
formação e consolidação de unidades nacionais. Os
exemplos dos processos de formação da Itália e da
Alemanha são eloqüentes nesse sentido. Também o
são, de certo modo, as entidades federativas, em que
unidades individuais aceitam subordinarse aos inte
resses maiores, a nível nacional.

Eric Hobsbawn, em Nações e Nacionalismo
desde 1780, nos diz que "em muitas partes do mundo
os Estados e os movimentos nacionais podem mobili
zar certas variantes do sentimento de vínculo coletivo
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bre a integração do Brasil à ALCA ou, pelo menos, de já existente e podem operar potencialmente, dessa
uma reflexão de âmbito internacional sobre a conve- forma, na escala macropolítica que se ajustaria às na-
niência ou não dessa integração. ções e aos Estados modernos." A integração regional

Com esta iniciativa, V. Exa. insere o País no de- formal- entendida como o conjunto de acordos e pro-
bate internacional. Trata-se de assunto da maior im- tocolos que explicita uma relação de concessões en-
portância, sobretudo neste período em que, de um tre unidades nacionais - pode ser pensada de modo
lado, temos uma globalização irreversível e, de outro, semelhante, como provedora de mobilização em es-
mudanças nas diretrizes da política internacional, de- cala internacional.
pois do fatídico 11 de setembro. A convergência de nações em torno a projetos

Portanto, não há momento mais oportuno do comuns, mas preservando as características individu-
que este para que os Parlamentares brasileiros refli- ais de cada país encontra seu exemplo mais. expressi-
tam sobre um programa de abertura comercial, ele- vo na União Européia. Em poucas décadas o processo
gendo os pontos favoráveis e desfavoráveis aos nos- de aproximação dos países europeus tem sido capaz
sos interesses. de consolidar seu peso econômico no cenário mundial,

Sr. Presidente, a iniciativa de V. Exa. merece re- além de exercer força centrípeta, com atração freqüen-
gistro e deve constar nos Anais da Câmara como te de um número cada vez maior de parceiros.
marco da inserção do Parlamento no debate interna- No continente americano, há uma tradição de
cional, absolutamente fundamental para o exercício esforços para promover a integração de nossos paí-
do nosso mandato. ses. Diferentemente da experiência européia, na qual

Encaminho à Mesa, para transcrição nos Anais existência de um vol~me express~vo. de transaç.õ~s
da Casa, discurso proferido por V.Exa., esta manhã, no pre~edeu a conce~~ao de preferenclas com~rcla~s,
qual estão definidas todas as diretrizes políticas que aqUi a vontade pohtlca ,?e.promover ~ aproxlm~çao
podem orientar esta Casa na discussão da matéria. entre os agentes economlcos dos diversos palses

tem freqüentemente se deparado com as barreiras do
entrosamento limitado. Tais barreiras resultam, em
grande medida, das próprias carências de infraestru
tura e de institucionalidades legais e administrativas
concebidas para a promoção do desenvolvimento
econômico de tipo autônomo, relativamente isolado
do resto do mundo.

No entanto, é possível identificar origens históri
cas em alguns dos exercícios de integração existen
tes hoje no continente americano.

A Área de Livre Comércio da América do Norte,
que tem um dos seus pólos dinâmicos centrados na
fronteira sul dos Estados Unidos, corresponde, em
parte, ao antigo reinado asteca. A Comunidade Andi
na guarda correspondência geográfica com os anti
gos vice-reinados de Nova Castela e Nova Granada.
O Mercado Comum CentroAmericano corresponde
em parte à antiga CapitaniaGeral da Guatemala. A
Comunidade do Caribe reúne países que por muito
tempo permaneceram como colônias inglesas.

Há, portanto, algum grau de determinismo histó
rico nos esforços de aproximação entre os povos do
continente, o que - diferentemente do padrão euro
peu de intensas transações econômicas entre os
agentes dos diversos países - reflete uma aproxima
ção de culturas com origens históricas comuns, cujas
raízes são encontráveis no período de colonização.

Claro está que o caso do Cone Sul é algo distinto.
As colonizações portuguesa e espanhola levaram a
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trajetórias paralelas entre os países dessa subregião.
E obstáculos naturais, como a Cordilheira dos Andes e
a Floresta Amazônica, contribuíram para que os víncu
los econômicos se mantivessem historicamente limita
dos. No entanto, os avanços e os resultados têm reve
lado, nas últimas décadas, um enorme potencial de
complementaridade entre os nossos países.

A perspectiva de se formar uma Área de Livre
Comércio envolvendo as três Américas e os países
do Caribe é um estímulo e um desafio.

Pensada para criar um ambiente de comércio li
vre entre os 34 países democráticos do chamado He
misfério Ocidental, o acesso preferencial a outros 33
mercados, de países com características as mais va
riadas, é um estímulo indiscutível. São 800 milhões
de pessoas, o que representa um potencial expressi
vo de oportunidades de negócios.

Mas a Alca deverá ser mais que isso. Entre es
ses países encontrase, como é sabido, a maior eco
nomia do mundo, o que reforça a percepção de que
não participar desse processo - caso ele venha a se
concretizar - pode implicar perdas significativas.

Essa sensação de que a proposta de abrir os
mercados ao comércio entre tantos países é altamen
te atraente tem por vezes motivado o açodamento de
alguns participantes e de diversos analistas. Como
em toda iniciativa de grande envergadura, contudo,
há que se ter cautela para que os passos sejam da
dos na direção e ao ritmo mais recomendáveis, se
gundo os interesses nacionais.

O processo de preparação de cada país envolvi
do é claramente diferenciado. Os países participantes
têm características bastante diversas, portanto inte
resses eventualmente distintos e diferem na sua visão
quanto ao papel que cada país pode desempenhar no
cenário mundial. Embora os interesses em promover
a abertura comercial sejam comuns a todos, as traje
tórias mais indicadas a serem seguidas para atingir
esses objetivos nem sempre são as mesmas para to
dos os países.

A Alca está pensada para ser não mais que uma
área de livre comércio, com algumas condicionalida
des adicionais à mera abertura comercial. Isso signifi
ca que sua entrada em operação não deveria repre
sentar a imposição de barreiras em relação aos par
ceiros comerciais de outras regiões geográficas. Tam
pouco se pensa em adotar políticas comerciais exter
nas comuns a serem seguidas pejos países partici
pantes. A Alca deve ser um exemplo do que se con
vencionou chamar de "regionalismo aberto": conces
sões comerciais diferenciadas para os países que fa
zem parte do acordo, mas de forma compatível com o

grau de abertura comercial existente nesses países
no seu comércio com outras regiões.

A Alca deve ser estritamente compatível com as
normas e as práticas adotadas na Organização Mun
dial de Comércio. Países em desenvolvimento, como
o Brasil, devem se empenhar para preservar a institu
cionalidade existente para a disciplina das transações
comerciais, sob pena de se encontrarem em situação
relativamente vulnerável, nas negociações diretas
com parceiros mais poderosos.

Segundo o que já foi acordado até aqui, a Alca
deverá estar totalmente implementada em 10 anos.
As negociações serão concluídas até janeiro de 2005
e deverão estar aprovadas pelos Parlamentos dos pa
íses participantes até o final daquele ano. Até o próxi
mo mês de abril deverão estar definidos os métodos e
procedimentos das negociações.

Esse horizonte relativamente breve é instigante,
porque confirma os bons propósitos de concretizar
uma iniciativa de grande envergadura. Ao mesmo
tempo, contudo, para um país como o Brasil, este cro
nograma é um enorme desafio. Somos a oitava eco
nomia industrial do mundo, com um mercado interno
que se alinha entre os maiores do planeta, com seg
mentos produtivos competitivos em âmbito internaci
onal, mas com um passivo social expressivo e com
uma experiência relativamente recente de superação
de sua introversão econômica e cultural.

A agenda de temas envolvidos na preparação
para esse processo é por demais complexa e as impli
cações potenciais demasiado profundas para que
toda a responsabilidade esteja totalmente centrada
nas equipes negociadoras, mesmo que elas tenham
atingido o nível de excelência e profissionalismo uni
versalmente reconhecido e respeitado, como o dos
negociadores brasileiros.

Esta é uma tarefa que demanda o envolvimento
de toda a sociedade brasileira.

Esta Casa - portavoz natural e mais legítimo dos
anseios da população brasileira - não poderia furtarse à
promoção e participação ativa nos debates sobre a for
mação da Área de Livre Comércio das Américas.

O mundo tem passado nos últimos meses por
turbulências imprevistas, e pode parecer um exercício
puramente acadêmico que esse cicio de debates que
hoje se inicia esteja tendo lugar precisamente neste
momento, em que as atenções se concentram nas
atividades bélicas.

Longe disso. A situação políticoeconômica cria
da com os acontecimentos que motivaram essa situa
ção de conflito traz em si uma pressão natural por
parte dos principais protagonistas nas negociações



OUl1Ibro de 2UOI DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 52627

da Alca, inclusive com motivação geopolítica, no sen- As negociações deverão cobrir 85% dos produtos
tido de uma aceleração desse processo. hoje comercializados em total pelos países participan-

Esse debate deve ser realizado sem que se par- teso Isso suscit~ - em boa parte desses países, e ~e~a-

ta de posições prévias rígidas. A importância dos te- mente no Brasll- ~ te_mor de q~e ~os produtos nao In-
mas envolvidos, as implicações potenciais e o inusita- cluídos nas ne~oclaçoes no .prlmelro m~":lento ocorra
do da experiência representam uma oportunidade ~ma pr~se~açao das barrelr~s comerciais que tanto
para que os diversos segmentos da sociedade brasi- tem. prejudicado ~s. e~rtaçoes, sobretud.o a~uelas
leira possam manifestar seus desejos e suas inquie- destinadas aos pnnclpals mercados do hemisférIO.
tudes quanto à participação do Brasil não apenas na Os países - como o Brasil - que participam de
Alca mas no cenário internacional de um modo mais exercícios subregionais de integração terão na Alca
ampio. Não devemos, domesticamente, dicotomizar o um desafio adicional de como preservar essas prefe-
debate. Ao contrário, todos os custos e benefícios rências comerciais diferenciadas. Segundo o que já
precisam ser bem avaliados, como subsídio a estraté- foi acordado, a Alca poderá coexistir com acordos bi-
gias alternativas de negociação. A soberania não está laterais e sub-regionais, mas apenas na medida em
na rigidez, mas na defesa de nossos interesses. que os direitos e obrigações desses acordos não fo-

Há muito de desconhecido em relação ao que re~ inf:riores ou mais superficiais que os ?ireito~ e
possa vir a ser a Alca, e portanto em relação às possí- obngaçoe~ ac~rdadas ~~ Alca. Nesse sentido, é Im-
veis conseqüências - positivas ou negativas - para a portante discutirmos polltlc~ment~ o aprofundamento
economia brasileira. do Merc?sul, de forma a nao tornalo redundante.

É . h I d A Area de Livre Comércio das Américas implica,
Impo~~n!e recon ecer qu: ao ongo .o ~ro- portanto, a necessidade de cada país identificar indi-

cesso de deflnlçao sobre como serao as negoclaçoes 'd I t .. f" t d rt' .
d AI I d· 'It' t h VI ua men e a maneira mais e IClen e e pa IClpara ca - va e Izer, nos u Imos se e anos - ouve ex- . _ .

. bT - d I t d . desse processo. Ao mesmo tempo, Impoe - aos dlver-
presslva ~o. I Izaçao e a guns segmen ~s a SOCI~- sos grupos de países que hoje concedemse mutua-
dade braSileira em torno aos temas envolVidos. As atl- t t t t ' I d'f . d. , ' . . _. men e ra amen o comercia I erencla o como os
vldades do forum empresanal e sua contnbulçao as - M I d f d' t
posições negociadoras encontra poucos paralelos na que cb~mtPoem o ercosu - o desa

10 e e.nc~n rdar
.• . h' t" d d' I 'b'I' AI um o Je IVO comum e um grau e convergencla eexpenencla IS onca a Ip omacla rasl eira. guns Ó 't I't' 't

t d d ' b '1' t' . I t prop SI os e po I Icas que perml am assegurar a so-segmen os a aca emla rasl eira em Igua men e .•. ,
d I 'd f t . d d t'l'd d brevlvencla desses acordos apos a entrada em ope-esenvo VI o es orços pon uals e gran e u I I a e - d AI

. b . f . d raçao a ca.para mais em In ormar nossos negocia ores. O f' . , . .._
, . ' .. . _ s bene ICIOS potenciais da partlclpaçao na
E necessana, contudo, uma mtenslflcaçao de Alca são múltiplos.

esforços, uma so~a positiva de energias dos dive~sos O acesso mais fluido a outros 33 mercados signifi-
segmentos da SOCiedade, em torno a essas questoes, - rt 'd d d rt - E' . . _. ca nao apenas opo uni a es e expo açao. sse
Em particular, é essenCial que o tema da mserçao In- s r d od "b'lit t b' . ,
ternacional do pais seja incluído entre os temas priori- ace so. él:mp la o p ~ PO~I I ar am e~ as econ~~!-
t' . d b t 11 E t . I I' , as participantes um CIcio VirtuOSO de maior competltlvl-
adnos no e a e

d
Pbo ItlCO, es e e o oca mais apropn- dade de suas produções nacionais, acesso a novas tec-

a o para esse e a e. lo· t - d' t'_ . . no glas, a raçao e Inves Imentos externos e- espera-
Em relaçao a Alca sabese hOJe, grosso modo, se - menor probabilidade de aplicação de barreiras co-

pou~o mai~ do que aquilo que já foi ac?rdado até merciais. A geração de novos postos de trabalho ea ele-
aquI, nos dlve~sos encontros entre os preSidentes dos vação do nível de bemestar social nos nossos países
países envolVidos. completariam esse conjunto de efeitos positivos.

As decisões serão tomadas por consenso e os A estrada para esse Nirvana econômico e social
acordos só deverão ser assinados quando todos os não é, contudo, desprovida de perigos e obstáculos.
temas tiverem sido negociados. Isso é uma garantia Há um temor justificado de que o aumento das
relativa de que a concordância final por parte de cada exportações dos nossos países possa vir a ser supe-
país refletirá uma avaliação dos custos e benefícios rado por um crescimento mais expressivo das impor-
envolvidos, e que a concordância com as linhas gera- tações, aumentando o desequilíbrio comercial e com-
is dos acordos traduzirá a aceitação do que significa plicando ainda mais a situação delicada das contas
todo o conjunto de novas condições. externas de diversos dos países envolvidos.

No entanto, há alguns aspectos, mesmo entre Produtores estrangeiros com maior capacidade
aqueles já acordados, que merecem reflexão específica. competitiva, acesso a crédito mais barato nos seus
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países de origem, já operando em ambientes bem
mais regulados que nossos mercados e (não raro)
contando com apoio oficial direto nem sempre trans
parente poderiam impor aos fabricantes nacionais
condições de concorrência de difícil superação. Como
conseqüência, não seria despropositado prever um
aumento da dependência estrutural das economias
menos competitivas.

A lista de benefícios e riscos poderia ser ampli
ada de forma exaustiva. Listas longas seriam, no en
tanto, apenas o reflexo do que motivou a realização
deste Seminário em primeiro lugar: a mobilização da
sociedade brasileira para o debate desse tema está
associada à própria necessidade de se conhecer
melhor as condições efetivas de competitividade, in
clusive naqueles setores produtivos que ainda não
foram expostos à concorrência com produtos e servi
ços externos.

Os debates sobre a Alca têm apresentado,
até aqui, alguns vícios. O que se tem visto são fac
ções intensamente pró e contra a participação na
Alca. Mas além disso, há uma tendência desses
grupos a concentrarem sua atenção nas condi
ções de acesso ao principal mercado individual do
continente, e nos temas essencialmente comercia
is, como os possíveis impactos sobre os setores
produtivos nacionais.

No entanto, a concretização da Alca é mais que
isso.

A consolidação dos vínculos comerciais e dos
compromissos entre os países hemisféricos será de
tal magnitude que poderá ter reflexos nas relações
hoje relativamente intensas entre diversos países 
sobretudo os do Cone Su\- e parceiros comerciais de
outras regiões.

Em outras palavras, o debate não se esgota na
identificação dos aspectos positivos e negativos das
concessões comerciais e nos seus efeitos sobre a so
brevivência e condições de competir de diversos se
tores produtivos, mas o tema é suficientemente im
portante para motivar questionamentos mais amplos
e profundos sobre os efeitos concretos desse exercí
cio e - conseqüentemente - sobre os custos e benefí
cios de não participar dele.

As questões envolvidas são, como se vê, múlti
plas, e não existe pretensão de que um ciclo de deba
tes possa ser suficiente para esgotar todos os seus
aspectos. A conferência que ora se inicia deve ser o
primeiro passo de uma longa marcha de debates rela
cionados com a inserção internacional do Brasil, e so
bretudo uma etapa do processo de consolidação de

uma postura mais ativa por parte do Parlamento bra
sileiro, posicionandose na vanguarda desse debate.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
agradece ao Deputado Ney Lopes a manifestação.
V.Exa. tem sido um estudioso dessa matéria no
PARLATINO e uma das vozes mais fortes e vigoro
sas na defesa de uma discussão ampla e transpa
rente, em que os benefícios e eventuais prejuízos
dessa integração possam ser debatidos para que,
obviamente, o Brasil tome a posição adequada de
firmeza no momento das negociações que estão
em curso.

Essa é uma iniciativa da Câmara dos Deputa
dos e de seu colegiado. Aproveito esta oportunidade
para cumprimentar todos que dela participaram: o
Deputado Ney Lopes, o Ministro Delfim Netto, Depu
tados Aloizio Mercadante, Germano Rigotto, Antonio
Kandir, em especial o Deputado Marcos Cintra, que
coordenou o evento, além de presidir a Comissão de
Economia; ao Deputado Michel Temer, pela Comis
são de Finanças, hoje presidida pelo Deputado Jorge
Tadeu Mudalen; ao Deputado Luis Carlos Heinze,
pela Comissão de Agricultura, e ao Deputado Hélio
Costa, pela Comissão de Relações Exteriores.

Foi uma grande demonstração, com o apoio
dos Líderes partidários, de que a Câmara está dis
posta a se inserir, para usar o termo do Deputado
Ney Lopes, nos debates do Brasil real, que efetiva
mente interessam ao País de hoje e ao que quere
mos construir no futuro.

Abri mos inscrições para cerca de trezentas pes
soas, entre universitários, acadêmicos, representan
tes do Corpo Diplomático, empresários e chegamos a
cerca de 1.800 inscrições. Desde as 8h30min da ma
nhã, encontra-se lotado o Auditório Nereu Ramos, o
que, espero, também ocorra no dia de amanhã.

Figuras expressivas tanto do Brasil quanto do ex
terior estão tendo a oportunidade de falar e de apresen
tar pontos de vista muitas vezes conflitantes. A partir
desse debate é que vamos definitivamente caminhar da
forma adequada para que as decisões tomadas sejam
aquelas que assegurem o interesse nacional.

Portanto, este é um momento importante da Câ
mara dos Deputados. Aproveito para agradecer a to
dos aqueles que de alguma forma participaram do
evento e contribuíram com sua presença para os de
bates que lá estão sendo travados.

O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB-CE. Pela apreciadanoanodaeleição,comoaConstituiçãoexi-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ge. Podemos apreciá-Ia com mais tranqüilidade, de
aviso à bancada do Nordeste que amanhã, às 8h modo que a eleição do ano que vem tenha regras
da manhã, iremos nos reunir no 10° andar do Ane- mais bem debatidas.
xo IV para discutir as emendas regionais do Nor- É a posição da bancada do PT, Sr. Presidente.
deste brasileiro. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

Precisamos concluir a discussão o mais cedo peço a palavra pela ordem.
possível para colher as assinaturas necessárias à O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
apresentação das emendas. V.Exa. a palavra.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

palavra pela ordem. dente, concordo que a matéria seja discutida mais
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem amplamente no âmbito da Comissão de Constitui-

V.Exa. a palavra. ção e Justiça e de Redação, para que amanhã pos-
O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem samos votá-Ia. Mas o faço discordando um pouco

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Miro do meu amigo Deputado José Roberto Batochio,
Teixeira, ao fazer uso da palavra, explicitou o desejo que se trata apenas da operacionalidade do pro-
de que esta Casa aprove por unanimidade, nesta tar- cesso eleitoral.
de, requerimento de urgência para apreciação de A urna eletrônica já está estabelecida. Trata-se
projeto oriundo do Senado, referente a mudança no apenas de questão de segurança. Portanto, as regras
sistema eletrônico de votação, introduzindo a im- que a regulam não precisam ser votadas com um ano de
pressão do voto. antecedência. Discordo totalmente de alguém que possa

Este assunto, Sr. Presidente, tem sido discutido dizerque estamos introduzindo coisas novas. A urna ele-
exaustivamente na Comissão de Constituição e Justi- trônica já existe. Os partidos políticos querem garantias,
ça e de Redação. O Deputado Aldir Cabral, nosso Re- bem como os eleitores, de que terão o seu voto respeita-
lator, tem-se empenhado em tentar fazer com que o do e a sua escolha depositada na uma. Portanto, trata-se
projeto oriundo do Senado seja o melhor possível. Éa apenas de impressão, que garantirá no futuro uma fisca-
colaboração que esta Casa pode dar ao aperfeiçoa- lização. Não vejo nada de mais nisso.
mento do sistema eletrônico de votação. Amanhã, Sr. Presidente, estarei cobrando a vo-

O debate na Comissão de Constituição e Jus- tação dessa matéria. Vamos dar um crédito de confi-
tiça e de Redação tem caminhado bem. Como se ança à Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
trata de assunto árido, de difícil entendimento, que dação - órgão técnico mais importante da Casa -,
requer bastante atenção e aprofundamento daque- para que, no mais tardar amanhã, possa ampliar esse
les Deputados que querem mergulhar nele, do meu debate e trazê-lo à votação, em nome de todos os
ponto de vista, a bancada do PT não pode fornecer partidos políticos.
as assinaturas necessárias para votação unânime Não abro mão da votação, ainda hoje, da urgên-
da Casa. cia do projeto de lei que trata do aumento dos servido-

A meu ver, é preferível que o processo continue na res do Ministério da Educação, a fim de que possa-
CCJ, que apreciemos no dia de amanhã o parecer do mos acabar com essa greve e futuramente tratar tam-
Deputado Aldir Cabral, que nos aprofundemos nos itens bém do aumento dos professores, para que definitiva-
polêmicos, que posteriormente serão trazidos ao plená- mente volte à normalidade o trabalho nas universida-
rio, a fim de que esta Casa, de forma mais madura, pos- des brasileiras.
sa apreciar com a exatidão necessária esse tema e for- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concede-
necer ao Tribunal Superior um mecanismo para aperfei- rei a palavra ao Deputado José Roberto Batochio e
çoar a votação eletrônica do ano que vem. em seguida ao Deputado Roberto Jefferson.

Na minha opinião, Sr. Presidente - e vários Mi- Vou decidir essa questão de ordem suscitada.
nistros do Tribunal Superior já manifestaram também SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo-
essa posição -, esta matéria não necessita enqua- co/PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
drar-se na exigência constitucional de ser votada um Presidente, discutimos na Comissão de Constituição
ano antes do pleito. A matéria trata da operacionalida- e Justiça e de Redação projeto de lei aprovado no Se-
de da eleição. Por isso, não há necessidade de ser nado Federal e enviado a esta Casa. Ele institui, aco-
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pladamente às urnas eletrônicas, o processo de im
pressão do voto.

Trata-se de matéria importantíssima para o
aperfeiçoamento do sistema de apuração de escrutí
nio no processo eleitoral brasileiro. O tema já foi anali
sado no Senado Federal.

Não estamos mudando o processo de votação,
mas apenas aperfeiçoando o processo já instituído.
Nesse ponto, tem razão o nobre Líder do Bloco/PFL,
Deputado Inocêncio Oliveira, quando diz que não pre
cisa ser respeitado o princípio da anualidade. Nós po
deremos observar esse princípio, esse critério de
aperfeiçoamento, de introdução de lisura, no proces
so de apuração das eleições no Brasil.

Todos os Líderes da Casa - exceção feita ao
PT, parece-me - assinaram esse requerimento de
urgência urgentíssima, promovido, requerido e for
mulado pelo Deputado Miro Teixeira, nobre Líder
do PDI.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
demos perder a oportunidade de introduzir esse
grande instrumento de moralização, de aperfeiçoa
mento da conferência de votação. Não podemos ofe
recer novo substitutivo com variações outras, porque
significa não instituir o processo nas próximas elei
ções. Não podemos perder esta oportunidade de
aperfeiçoar o processo eleitoral brasileiro.

Depois de aprovada essa urgência urgentíssi
ma, votado na Câmara o projeto de lei já aprovado no
Senado, teremos todo o tempo do mundo para aper
feiçoar um novo diploma legal, com novas minúcias,
com novos aspectos. Não aprovar esse projeto signifi
ca negar, sonegar à Nação brasileira um instrumento
de moralização no processo eleitoral brasileiro.

Somos pela aprovação, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido Trabalhista Brasileiro não vê, na votação da
urgência deste projeto, a garantia da impressão ele
trônica do voto na urna como instrumento de morali
zação. Não creio que os pleitos que antecederam a
decisão que vamos tomar amanhã tenham tido pro
cesso moral questionável. Não ouvi nenhuma denún
cia de fraude nas eleições passadas, mas é uma ga
rantia que se aduz.

É importante votarmos já para o pleito do ano
que vem, mesmo porque as eleições prometem ser
mais quentes, mais disputadas e mais radicais; e o
povo precisa da garantia de que seu voto não será
defraudado.

O PTB votará favoravelmente tanto à urgência
como ao projeto, quando ele chegar ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai resolver essa questão, inclusive chamando
a atenção dos Srs. Líderes, porque na semana passa
da definimos um procedimento que deverá ser per
manente em relação às urgências nesta Casa. A ur
gência jamais poderá ser votada no mesmo dia em
que for votado o mérito da matéria. Esta é uma regra
que se estabelecerá daqui por diante. O mérito será
votado sempre no dia seguinte ou num dia posterior à
votação da urgência. Isso ficou acertado na última se
mana. Há uma decisão da Mesa de que as urgências,
uma vez publicadas, só poderão ser retiradas quando
houver consenso. Portanto, não é possível, neste ins
tante, sequer a retirada por requerimento. Havendo
consenso, a Mesa retira a urgência; não havendo,
submete essa urgência a votos.

Vou aguardar alguns instantes, apenas para sa
ber se há concordância unânime do Plenário em rela
ção à retirada da urgência. Havendo alguma manifes
tação contrária, dentro do que prevê o Regimento, ob
viamente respeitando decisão anterior da Mesa, a ur
gência será submetida a votos e a matéria será pau
tada oportunamente.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. introduz
um componente novo na discussão, porque o adia
mento da urgência para amanhã pressupunha a vo
tação do mérito amanhã. Uma hipótese. A urgência
está anunciada. Diante desse fato, não sei se o De
putado Inocêncio Oliveira mantém a posição de adi
ar a urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eu vou
reiterar, Deputado Miro Teixeira, e VExa. haverá de
entender. Não será votado. Vou manter a decisão
anterior, até porque creio que ela é pedagógica e
ajuda na análise mais serena das várias matérias
que aqui chegam.

Manterei a decisão. Se houver consenso - e
apenas por consenso -, a urgência poderá ser reti
rada. Se houver consenso pela retirada e eventual
mente o retorno da matéria para ser votada ama
nhã, posso afirmar a VExa. que amanhã não será
votado o mérito, atendendo exatamente a uma pos
tulação do Plenário.
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O SR. MIRO TEIXEIRA - Poderá ser votado o senhores para o fato de que a retirada só poderá
mérito amanhã? ocorrer se houver consenso entre os Líderes. Não se

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não po- aceitam mais requerimentos de retirada de urgênci-
derá, em hipótese alguma, ser votado o mérito ama- as publicadas.
nhã, porque atendo à decisão do Plenário de que a O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden-
urgência é votada em um dia e o mérito, no dia se- te, peço a palavra pela ordem.
guinte, até mesmo por solicitação dos Srs. Líderes e O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
por achar que é o mais adequado. VExa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem
palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Ihista Brasileiro concorda com a retirada. Vamos
VExa. a palavra. aguardar a decisão da Comissão de Constituição e

O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem Justiça e de Redação.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho uma su- SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
gestão, que quero encaminhar à Mesa. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-

Falta pouco para ser quase unânime na Comis- lamentar PFUPST concorda em aguardar a decisão
são o parecer apresentado pelo Deputado Aldir Ca- da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
bral. Ele tem avançado bem. Qual é a minha suges- que não pode demorar.
tão? Que não votemos hoje a urgência e deixemos O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB-GO.
para apreciar na CCJ, amanhã, o parecer do Deputa- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
do Aldir Cabral. Se for consensual o parecer, não pre- lamentar PSB/PCdoB concorda com o adiamento.
cisa da urgência; votamos diretamente o projeto. Se o O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo-
projeto estiver de acordo com o que todos pensam, co/PL-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não há problema para a votação dele. Bloco Parlamentar PUPSL também concorda com o

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Havendo adiamento.
consenso, o projeto pode ser pautado sem ferir a re- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Por acor-
gra. Estou sendo muito didático nesta questão. do entre as Lideranças, está retirado o requerimento.
VExas. devem entender que não estou falando ape- A urgência volta à pauta amanhã, salvo se for
nas desta matéria, mas também de outras - algumas prejudicada pela aprovação da matéria na Comissão
s~?r: a mesa -, que darão margem às mesmas ar- de Constituição e Justiça e de Redação.
gUlçoes. O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente

Deve ficar claro que, passando a matéria pela peço a palavra pela ordem. '
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
obviamente é dispensável a. urgência, e a matéri~ V.Exa. a palavra.
poder~ ser pautada, sem fe~lr as regra~ estabele~l- O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi-
das. Nao havendo a aprovaçao da maténa na Comls- _ .
~ d C t't' ~ J t' d R d - d' sao do orador.) - Sr. PreSidente, vamos encerrar a vo-sao e ons I U1çao e us Iça e e e açao, po era t ~ I

haver o retorno da urgência, mas - repito - a matéria açao. , . .
não será apreciada quanto ao mérito no mesmo dia O SR. PR~SIDENTE (Aeclo Neves) - Esta en-
em que for votada sua urgência. cerrada a votaçao.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Sem O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anuncio o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa., então, resultado:
adiará por 24 horas - uma sessão - a votação da ur- Votaram:
gência, que virá a plenário amanhã, se não for apro- Sim:
vada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Não:
Redação. Abstenção:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Perfeito. Total:
Consulto o Plenário acerca de entendimento

acerca da tramitação da matéria. Permitam-me
V.Exas. realmente ser didático. Esta definição servirá
para outros casos. Chamo novamente a atenção dos
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Lista de Votantes
PorUF

Camara dos Deputados

Outubro de 2001

Data: 23/10/2001
Hora: 18:48

Número: 011j

Proposição: PLP N° 9/99 - EMENDA
AGLUTlNATIVA N° 1

Início Votação: 23/10/2001 18:03

Fím Votação: 23/10/200118:48 Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:08

Orientação
PFUPST- Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PTB - Sim
PDT/PPS - Sím
PUPSL-Sim
PSB/PCDOB - Sim
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto

PPS PDT/PPS Sim
PL PUPSL Sim
PFL PFUPST Sim
PFL PFUPST Sim
PFL PFUPST Sim
PL PUPSL Sim
PFL PFUPST Sim

Resultado da Votação

Sim 405

Total da Votação 405

Art. 17 1

Total Quorum 406

RORAIMA
Airton Cascavel
Atceste Almeida
Francisco ROdrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo
Salomão Cruz

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
~uraf.\dil-Juarez

Sérgio Barcellos

PPB
PTB
PSDB

-2MDB
PFL PFUPST

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Total Amapá: 5

PARÁ
Anivaldo Vala PSDB Sim

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim

Elcione Barbalho PMOB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz POT POT/PPS Sim

Paulo Rocha PT Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 8

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL PFLlPST Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 4

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Sim

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurlpedes Miranda POT PDT/PPS Sim
Expedito Júnior PSDB Sim
Oscar Andrade PL PLlPSL Sim

Total Rondonia: 5

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Sim

João Tota PPS Sim

Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTS Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Osvaldo Reis PMDB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 2

MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL PFLlPST Sim
Costa Ferreira PFL PFLlPST Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Sim

José Antonio Almeida PSS PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL PFLlPST Sim
Nice Lobão PFL PFLlPST Sim
Pedro Fernandes PFL PFLlPST Sim
Pedro Novais PMDB Sim

-Remi Trinta____ -EL __ PlJeSL $jm.
Roberto Rocha PSDB Sim
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Total Maranhão: 11

CEARÁ
Adolfo Marinho PSD8 Sim

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim

Aníbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Arnan Bezerra PSDB Sim

Eunicio Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salviano PSDS Sim

Marcelo Teixeira PMDB Sim

Moroni Torgan PFL PFUPST Sim

Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim

Pínheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feijó PSD8 Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Alila Lira PSDB Sim

S.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL PFLlPST Sim

Heráclito Fortes PFL PFLlPST Sim

Mussa Demes PFL PFLlPST Sim

Paes Landim PFL PFLlPST Sim

Themfstocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST Sim

Iberê Ferreira PTS Sim

Lafre Rosado PMDS Sim

Múcia Sá PTS Sim

Ney Lopes PFL PFUPST Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAi8A
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim

Armando Abflio PSDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PTB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PSDB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Ricardo Rique PSDB Sim

Wilson Braga PFL PFLlPST Sim

Total Paraíba: 9
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PERNAMBUCO
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim
João Golaço PSDB Sim
Joaquim Francisco PFL PFUPST Sim
Joel De Hollanda PFL PFUPST Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL PFUPST Sim
José Múcio Monteiro PSDB Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PL PLlPSL Sim
Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim
Osvaldo Coelho PFL PFUPST Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Wolney Queiroz PDT PDT/PPS Sim

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonõ PFL PFUPST Sim
Luiz Dantas PTB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Ivan Paixao PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PTB Sim
Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Ariston Andrade PFL PFUPST Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL PFUPST Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Jairo Carneiro PFL PFUPST Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
Joao Cartos Bacelar PFL. PFUPST .Sim
João Leão PPB Sim
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BAHIA
Jonival Lucas Junior PMDB Sim

JorQe Khoury PFL PFLfPST Sim

José Carlos Aleluia PFL PFUPST Sim

José Lourenço PMDB Sim

José Rocha PFL PFUPST Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PMDB Sim

Luiz Alberto PT Sim

Luiz Moreira PFL PFLlPST Sim

Mário Negromonte PPB Sim

Milton Barbosa PFL PFLlPST Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL PFLlPST Sim

Pedro Irujo PFL PFUPST Sim

Reginaldo Germano PFL PFUPST Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL PFUPST Sim

Waldir Pires PT Sim

Wa!ter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 30

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17

AntOnio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL PFLlPST Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PST PFLlPST Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Elias Murad PSDB Sim

Eliseu Resende PFL PFLlPST Sim

Femando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMD8 Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL PFUPST Sim

João Magalhêes PMDB Sim

João Magno PT Sim

José Milita0 PTB Sim

Lincoln Portela PSL PUPSL Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Elvira PMDB Sim

Maria Lúcia PMDB Sim

Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim

Mário de Oliveira PST PFUPST Sim

Mauro Lopes PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Sim
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Ml!sa Data : 23/1012001

Lsz lista de Votantes Hora: 18:48
PorUF Número:

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Olímpio Pires PDT PDTIPPS Sim
Osmanio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTS Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSBIPCOOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Zezé Perrella PFL PFUPST Sim

Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL PFUPST Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
A1merinda de Carvalho PPB Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Bispo RodriQues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carios Santana PT Sim
Dino Fernandes PPB Sim
Dr. Helena PSDB Sim
Eber Silva PST PFUPST Sim
Eurico Miranda PPB

cjB25tL10t-C5)
Sim

Femando Gabeira PT Sim
Femando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PFL PFUPST Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSBIPCDOB Sim
João Mendes PFL PFUPST Sim
João Sampaio PDT PDTIPPS Sim
Jorge Bitlar PT Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL PFUPST Sim
José Egydio PFL PFUPST Sim
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RIO DE JANEIRO
Laura Carneiro PFL PFUPST Sim

Luisinho PPB Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Márcio Fortes PSDB Sim

Mattos Nascimento PST PFlIPST Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim

Miro Teixeira PDT PDT/PPS Sim

Paulo de Almeida PFL PFUPST Sim

Paulo Feijó PSDB Sim

Roberto JeHerson PTB Sim

RodriÇlo Maia PFL PFUPST Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL PFUPST Sim

Simão Sessim PPB Sim

Valdeci Paiva PSL PLlPSL Sim

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

A1oizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Arnaldo Faria de Sá PTB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPSL Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Chico Sardelli PFL PFUPST Sim

Clovis Volpi PV Sim

Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim

De Velasco PSL PUPSL Sim

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim

Duilio Pisaneschi PTS Sim

Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim

Gilberto Kassab PFL PFUPST Sim

Iara Bernardi PT Sim

Ivan Valente PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Eduardo Dado PDT POT/PPS Sim

João Paulo PT Sim

José Aníbal PSDB Sim

José de Abreu PTN Sim

José Dirceu PT Sim

José Genoino PT Sim

José índio PMDB Sim

José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
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SAOPAULO
Julio Semeghini PSOB Sim

Kincas Mattos PSB PSB/PCOOB Sim

Lamartine Posella PMDB Sim

Luciano Zica PT Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim

Marcos Cintra PFL PFUPST Sim

Medeiros PL PUPSL Sim

Michel Temer PMOB Sim

Milton Monti PMOB Sim

Nelo Rodolfo PMOB Sim

Nelson MarQuezelli PTB Sim

Neuton Lima PFL PFUPST Sim

Paulo Kobayashi PSOB Sim

Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PTB Sim
Robson Tuma PFL PFUPST Sim

Rubens Furlan PPS POTfPPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim

Vadão Gomes PPB Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim

Wagner Rossi PMDB Sim

Wagner Salustiano PPB Sim

Xico Graziano PSOB Sim
Zulaiê Cobra PSOB Sim

Total São Paulo: 59

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST Sim

Uno Rossi PSOB Sim
Pedro Henry PPB Sim

Ricarte de Freitas PSOB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL Pl/PSL Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Osório Adriano PFL PFUPST Sim
Paulo Octávio PFL PFUPST Sim
Pedro Celso PT Sim
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOlAS
Aldo Arantes PCdo8 PSB/PCDOB Sim
Barbosa Neto PMDB Sim
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GOIÁS
Euler Morais PMDB Sim

JUQuinha PL PLlPSL Sim

Lúcia Vânia PSOS Sim

Luiz Bittencourt PMDB Sim

Norberto Teíxeira PMDB Sim

Pedro Canedo PSDB Sim

Pedro Chaves PMOB Sim

Roberto Balestra PPB Sim

Ronaldo Caiado PFL PFLlPST Sim

Vilmar Rocha PFL PFLlPST Sim

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Sim

Manoel Vitória PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDS Sim

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrossian PPB Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupíon PFL PFUPST Sim

Affonso Camargo PSDB Sim

Airton Roveda PTB Sim

Alex Canziani PSDB Sim

Chico da Princesa PSOB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Sim

Flávio Arns PT Sim

Gustavo Fruet PMDB Sim

Hermes Parcianello PMDB Sim

Iris Simões PTS Sim

Ivanio Guerra PFL PFUPST Sim

José Borba PMDB Sim

José Carlos Martinez PTS Sim

José Janene PPS Sim

Luciano Pizzatto PFL PFLJPST Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim

Márcio Matos PTS Sim

Max Rosenmann PMOB Sim

Moacir Micheletto PMD8 Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odílio Balbínolti PSDB Sim

Osmar Serraglio PMDS Sim

Padre Roque PT Sim

Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim

Santos Filho PFL PFUPST Sim

Werner Wanderer PFL PFUPST Sim

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
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SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL PFLlPST Sim

Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMDB Sim

Eni Voltolini PPB Sim

Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim

Gervásio Silva PFL PFLlPST Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMDB Sim

João Pízzolatli PPB Sim

Paulo Gouvêa PFL PFLlPST Sim

Pedro Bittencourt PFL PFLlPST Sim

Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon POT PDT/PPS Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Dipp POT POT/PPS Sim

Alceu Col/ares POT POT/PPS Sim

Ana Carso PT Sim

Augusto Nardes PPB Sim
Clovis IIgenfritz PT Sim

Oarcísio Perondi PMOB Sim

Enio Bacci PDT POT/PPS Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Felter Junior PPB Sim

Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMOB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Jarbas Lima PPB Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim

Total Rio Grande do Sul: 22
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Por en
tendimento dos Srs. Líderes, o PLC n° 9 está retirado
da pauta, para retornar oportunamente. Mais uma
vez, a partir de acordo entre todos os Líderes, o que
ocorreu inclusive em relação à urgência que seria
submetida à votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,

Requeremos a V.Exa., nos termos do
art. 155 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, urgência para apreciação do
Projeto de Lei n° 5.569, de 2001, que dispõe
sobre os vencimentos dos servidores que
menciona nas instituições federais de ensino,
vinculados ao Ministério da Educação.

Sala das Sessões, - Assinam: Walter Pinheiro,
Líder do PT; Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Par·
lamentar PFUPST; Antonio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do PSDB; Mendes Ribeiro Filho, Vice-lí
der do PMDB; Odelmo Leão, Líder do PPB; Rubens
Bueno, Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS; Ro
berto Jefferson, Líder do PTB; Eduardo Campos,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB; Lin
coln Portela, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL e Arnaldo Madeira, Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareço
ao Plenário que isso é fruto de entendimento ocorrido
no âmbito do Ministério da Educação, com a partici
pação dos servidores das universidades federais, que
contou com a ação absolutamente decisiva de Parla
mentares desta Casa, da Oposição e da base do Go
verno. Todos tiveram papel extremamente relevante
na solução do impasse que ocorria há vários dias.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à votação do requerimento de urgência.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos vo
tando o aumento dos servidores. Ainda não está na
Casa o texto que diz respeito aos professores. Estare
mos votando o texto do projeto de lei relativo aos serví
dores, porque, segundo a informação que me foi trans
mitida, foi em relação a eles que houve entendimento
com o Governo. É bom frisar isso, para sabermos exa
tamente o que estamos apreciando.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Líder Walter Pinheiro, autor do requeri
mento, para encaminhar a votação.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a matéria que vamos votar agora é muito impor
tante. Neste exato momento, os servidores das uni
versidades federais do nosso País estão no Ministério
da Educação assinando o termo de acordo com o Mi
nistro Paulo Renato. É uma assinatura simbólica, por
que o projeto será votado agora.

É bom frisar que o termo do acordo foi viabiliza
do depois da decisiva participação desta Casa, como
frisou o Presidente. Quero destacar a importante par
ticipação da Comissão de Educação, na figura do seu
Presidente, Deputado Walfrido Mares Guia, e dos De
putados Nelson Marchezan, Gilmar Machado, Ivan
Valente, Marisa Serrano, Henrique Fontana, Inácio
Arruda e Tânia Soares.

A reunião do dia 10 de outubro contou com a
participação das Lideranças partidárias, tanto da
Oposição quanto da base do Governo. Elas foram de
cisivas na mediação e na solução do conflito, resul
tando na proposta agora apresentada, conforme
compromisso firmado na última reunião do dia 17. O
Governo enviou o projeto a esta Casa, que mais uma
vez honra o compromisso firmado, votando na tarde
de hoje a urgência da matéria.

Quero fazer um apelo aos Líderes Roberto Jef
ferson, Inocêncio Oliveira, Odelmo Leão e aos dema
is Líderes desta Casa para que assumamos também
o compromisso de votar o mérito da matéria amanhã.
Há ainda a questão dos professores universitários.

Estamos nos deslocando agora, Sr. Presidente,
para o MEC, na tentativa de encontrar também solu
ção para o conflito entre os professores universitários
e o Ministério, ou seja, buscar resolver de uma vez por
todas o impasse entre o Ministério da Educação e as
universidades federais de todo o País.

Quero saudar o Colégio de Líderes pelo importan
te papel que teve nessa negociação. Por diversas vezes
cobrei esta matéria no Colégio de Líderes. E posso afir
mar que fui atendido não só pelos Líderes, como princi
palmente por V.Exa., Sr. Presidente, que compreendeu
a importância da matéria e teve a ousadia e a capacida
de de colocar sua urgência em votação.

A mediação patrocinada pela Câmara dos De
putados foi fundamental para viabilizar a liberação de
recursos, isto é, do remanejamento de aproximada
mente 400 milhões de reais. Dessa forma, os recur
sos viabilizaram a busca do caminho alternativo e o
entendimento entre as partes, atendendo à reivindi-
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cação especifica de milhares de servidores públicos locarei em votação a matéria. Os demais Deputados
das universidades do Pafs. poderão se manifestar após a votação.

Esperamos conseguir ainda nesta noite o enten- O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTS-RJ. Sem
dimento com os professores e também com os funcio- revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o Llder do PT
nários da Previdência Social, que também se encon- exauriu bem a matéria relativa ao acordo e à votação
tram em greve há muito tempo. Esta Casa, através de da urgência do projeto que trata dos vencimentos dos
suas Lideranças, tem tentado encontrar um canal de servidores das instituições federais de ensino vincula-
diálogo com o Ministério da Previdência e Assistência das ao Ministério da Educação.
Social para solucionar a questão. Quero cumprimentar todos os LIderes da base

. Presidente, por uma questão de justiça, quero do Governo e da Oposição e fazer especial elogio ao
deixar claro que além das Lideranças do PT, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Des-
PCdoS, do Governo, do PSDS, também a Liderança porto, nosso companheiro de partido, Deputado Wal-
do PMDS, na figura do Deputado Darclsio Perondi, frido Mares Guia. S.Exa. teve papel relevante na bus-
participou das negociações do dia 17. Digo isso para ca do entendimento entre os servidores das institui-
não incorrer em falha. Aquela reunião foi decisiva, ções federais de ensino e o Ministério da Educação e
pois possibilitou o entendimento. Agradeço, portanto, o Governo Federal.
a compreensão de todos os Srs. LIderes. Esse resul- Sr. Presidente, o PTS encaminha favoravelmen-
tado demonstra claramente que esta Casa, além de te ao requerimento e assume o compromisso de votar
legislar, tem de mediar conflitos e apresentar solu- ainda amanhã a mensagem que, cumprindo o acordo,
ções para eles. Agora votaremos a proposta resultan- o Poder Executivo manda à Casa. A Mensagem n°
te das negociações. 1.202 completa o nosso requerimento e será votada

Sr. Presidente, os servidores das universidades amanhã.
federais e o Ministro Paulo Renato assinarão o termo Votamos favoravelmente ao requerimento de ur-
que selará o acordo, cuja urgência será aprovada gência e assumimos o compromisso de votar o mérito
hoje nesta Casa. E amanhã, conforme compromisso amanhã.
com os LIderes, será aprovado o mérito. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

Muito obrigado. a palavra ao Llder Inocêncio Oliveira.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Sloco/PFL-PE.
cumprimenta V.Exa., Deputado Walter Pinheiro, por Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
seu papel decisivo nesse entendimento, mas sobretu- esse entendimento deve ser creditado à Casa. Res-
do pela grandeza de reconhecer a participação de salto também a posição do Ministro da Educação, Pa-
praticamente todos os partidos da Casa. Como Presi- ulo Renato Souza, que nos momentos diffceis telefo-
dente da Câmara dos Deputados, fico extremamente nava para os LIderes - ligou para mim - solicitando
orgulhoso em ver que não apenas nesse impasse, ajuda da Câmara dos Deputados para conseguir os
mas em outros da mesma gravidade, ou até de gravi- 456 milhões de reais necessários para viabilizar o en-
dade maior, a Câmara tem sabido atuar com sereni- tendimento.
dade e firmeza, cumprindo de forma absolutamente Sr. Presidente, para que os professores voltem
adequada o seu papel. às aulas e os estudantes voltem aos bancos universi-

O SR. ORLANDO FANTAZZINI- Sr. Presiden- tários, retomando suas atividades normais, a Câmara
te, peço a palavra pela ordem. dos Deputados faria e fará o maior esforço posslvel.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Os recursos necessários, duzentos e poucos milhões
V. Exa. a palavra. de reais referentes a este ano, já estão no Orçamento.

. O complemento virá nos anos subseqüentes. A princi-
_ O SR. ORLANDO FA~TAZZINI (PT-S~ Sem r~vl- pai reivindicação, a incorporação da gratificação de

sao ~o orador. ) - Sr. Presld~nte, na votaçao antenor, desempenho da atividade de técnico administrativo
votei com a bancada do Partido dos Trabalhadores. da educação ao salário, será de 160% para os ativos

O SR. VIC PIRES FRANCO (Sloco/PFL-PA. e de 140% para os inativos, pensionistas e aqueles
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votação que venham a se aposentar.
anterior, acompanhei o partido. Portanto, Sr. Presidente, o entendimento atende

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo aos servidores das universidades brasileiras e lam-
a palavra ao Líder Roberto Jefferson. Em seguida, co- bém aos do MEC. Acred~o que é um bom acordo, so-
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bretudo porque permitirá que as universidades brasile- mentares. Desses 1,8 bilhões, estamos tirando mais
iras possam retomar o seu curso normal de atividade. de 10% para viabilizar o acordo.

Lamentamos profundamente que os professo- Faço essa menção para que os Líderes da base
res ainda não tenham acabado com a greve. Espera- governista comuniquem aos Parlamentares da Co-
mos que o façam o mais rapidamente possível. Infeliz- missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
mente, milhares de brasileiros, estudantes que pode- calização que esse acordo foi feito para ser cumprido
riam concluir seus cursos ainda neste ano, estão pra- naquela Comissão. A GEDAE é uma reivindicação
ticamente impossibilitados de fazê-lo. justa dos técnicos administrativos. A incorporação ao

Vamos nos esforçar para que, após chegar a salário dos servidores, bem com~ a ~epercu~s~o nos
consenso com os servidores públicos, possamos fa- proventos de aposentados e penSionistas, fOI a Impor-
zer também acordo com os professores e acabar defi- tante vitória do movimento grevista.
nitivamente com a greve nas universidades. A Câma- É esta a opinião do PCdoB e do possible.
ra dos Deputados, como representante do povo brasi- O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente
leiro, não poderia deixar de ter essa importantíssima peço a palavra pela ordem.
participação na solução do impasse. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

O SR. ENIVALDO RIBEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB-RS. Pela

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
a palavra. e Srs. Deputados, participei das negociações, ora re-

O SR. ENIVALDO RIBEIRO (PPB-PB. Sem revi- presentando o Líder Jutahy Junior, ora representando
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, a Comissão; algumas vezes, o Líder do Governo e o
votei com a bancada. meu querido Presidente da Câmara, que teve a delica-

O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/POT-MA. Sem deza e a gentileza de co~fiar-m~ a tarefa de dizer em
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação ante- seu no~e o quan~o .almeJava ~ fim da grev~.
rior também votei com a bancada. Tres fatos distintos precisam ser registrados. O

, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Vou edir primeiro refere-se ao Mi~istro Paulo Renato que: mui-
b D t d d t ' t p tas vezes afrontado publicamente, teve a capacidade

aos no res epu a o~ que a.guar e~ a ~ .en rarmos de esquecer os agravos sentar-se à mesa e abrir a
em ,:rocesso de votaçao nominal para Jus~lflcar o voto. negociação a cada mom'ento e a cada hora.
Senao, teremos um momento de votaçao, outro de . .
justificativas e nada mais. Em segundo lugar, gostana de registrar a capa-

. _, _ cidade de negociação dos líderes da FASUBRA, que
Para que se manifestem em r~laç~o a questao, tinha há sete anos o pleito de reajustar os seus salári-

faç~ apenas uma ~essa~va: esta urgencla apenas .p~- os. E era absolutamente necessário que o Governo o
dera ser vota~~ Simbolicamente ~e.houver .unanl~l- fizesse. Portanto, esse entendimento registra o aten-
dade do Plenano. Havendo uma unlca manlfestaçao dimento de reivindicação totalmente essencial
contrária, terá de ser submetida à votação nominal. E t . I . t rt" - d' C
P . h d S m ercelro ugar, regls ro a pa IClpaçao a 0-

eço apenas presteza no encamln amento os rs. . - d Ed - C lt D rt d t d
L'd re artidá 'os mlssao e ucaçao, u ura e espo o, e o os os

I e s p ~I. . Líderes da Casa já citados e de V.Exa., obtendo mais
O SR. SERGIO MIRANDA - Sr. PreSidente, 400 milhões, sendo 150 para completar a tabela das

peço a palavra pela ordem. reivindicações da FASUBRA e 250 para o entendi-
a SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem mento com os professores.

V. Exa. a palavra. Manifesto também o desejo de que, se possível,
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG. possamos completar, hoje ou o mais brevemente pos-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, outros Par- sível, o entendimento para que os professores tam-
lamentares, Líderes de bancada ressaltaram o papel bém voltem às aulas. Não se busca aqui nenhum ven-
do Congresso na busca da solução. O Congresso Na- cido ou vencedor. O momento é de renúncia, em favor
cional, por intermédio de recursos que vêm na lei or- de uma causa maior: o ensino universitário.
çamentária, destinados às emendas dos Pariamenta- Enfim, Sr. Presidente, registro que, com a urgên-
res, resolverá o problema. cia requerida pelo nobre Deputado Walter Pinheiro e

O Governo movimenta 200 bilhões. No Orça- assinada por todos os Líderes, estamos resgatando
mento são 1,8 bilhão destinados às emendas parla- aquilo que era importante para a FASUBRA, ou seja,
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que esse projeto tivesse andamento rápido: não ficas- O PL encaminha pela aprovação da urgência e
se morrendo na Casa e fosse aprovado no final do ano. já aceita o desafio do Líder do PT Watter Pinheiro
<?ueremos que eles voltem ao trabalho com a perspec- para que votemos este projeto ama~hã. '
tlva de que a lei seja aprovada imediatamente. Acho .
que maior demonstração do que essa não é possível. O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
O projeto entrou hoje nesta Casa, que o aprovará, es- peço a palavra pela ordem.
pero, por unanimidade, ainda nesta noite. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V

Missão cumprida da Câmara dos Deputados ~xa. a p~lavra e, em seguida, o Deputado Arnaldo Fa-

neste momento para a busca do entendimento entre na De Sa.
funcionários das universidades e Ministério da Edu- O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB-SP. Pela
cação. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-

Muito obrigado. ro apenas fazer um breve comentário sobre o enorme
O SR. RUBENS BUENO _ Sr. Presidente, peço esforço dos Srs. Líderes no processo de negociação

a palavra pela ordem. desse entendimento entre o Governo e a FASUBRA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V Não poderia deixar de registrar o enorme espíri-
Exa. a palavra. to de diálogo do Ministro Paulo Renato. Tivemos, num

O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Sem revisão período de dois meses, mais de trinta reuniões do Mi-
do orador.) _ Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar nistério da Educação com representantes da entida-
PDT/PPS esteve representado nas negociações em de do funcionalismo, inclusive com a participação do
todo o movimento pelo Deputado Fernando Coruja, próprio Ministro em cerca de cinco reuniões. Ou seja,
do PDT de Santa Catarina, e pelo Deputado Regis o Governo manifestou, na pessoa do Ministro Paulo
Cavalcante, do PPS de Alagoas. Ambos estavam re- Renato e dos vários funcionários do Ministério da Sa-
presentando as nossas bancadas, o trabalho de to- úde, enorme disposição para o diálogo, o que permi-
dos os partidos, em especial dos partidos de Oposi- tiu que chegássemos a bom termo nessa demanda
ção, em defesa daqueles que lutavam por conquistas dos funcionários das universidades em relação ao

Governo Federal.
que agora chegam por meio desta proposta do Go-
verno e cujo acordo foi realizado com os servidores. Neste momento em que saímos de uma crise na

Por isso, gostaríamos de salientar o trabalho á~ea do f~ncionalismo da universidade federal e que
desses companheiros e de todos aqueles que fazem ainda esta em processo de entendimento a manifes-
deste um momento de afirmação do Poder Legislati- tação e a greve dos professores, creio que cabe aqui
vo, por estar na interlocução com a sociedade organi- breve reflexão sobre a questão da autonomia da uni-
zada. Mas aguardamos também _ isso tem de ficar versidade e da necessidade de criarmos institucional-
claro - daqueles que fazem a universidade pública, mente critérios que façam com que o processo de au-
da previdência social pública a resposta do que temos tonomia leve cada vez mais ao entendimento sobre a
de reivindicação. Que chegue o quanto antes a esta organização, sobre o salário ser algo que diga respei-
Casa, para que possamos votar definitivamente o t~ à autonomia da universidade e que não seja, como
acordo possível, em busca do melhor: a atenção devi- e atual.mente, uma demanda que vai bater sempre so-
da com salários e qualidade de serviços dos servido- bre a figura do Ministro da Educação.
res públicos federais. Avançamos muito em relação à autonomia da

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre- universidade, mas precisamos avançar mais no senti-
sidente, peço a palavra pela ordem. do de institucionalizar a organização do conjunto da

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V. Exa. u~iversidade federal e de cada universidade em espe-
a palavra. clal, para que a autonomia englobe também os pro-

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PL-MG. blemas de administração de pessoal.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Li- Meu agradecimento aos Líderes partidários da
beral também atendeu às reivindicações dos funcio- base do Governo e da Oposição e o destaque à atua-
nários e dos professores universitários. ção do Ministro Paulo Renato.

Participamos de diversas reuniões, uma delas O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-
inclusive na própria Universidade Federal de Minas te, peço a palavra pela ordem.
Gerais, onde os professores e funcionários tiveram O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
oportunidade de se manifestar. VExa. a palavra.



52646 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OUlUbro de 2001

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cos
tumeiramente tenho-me insurgido contra as votações
de urgência. Neste caso, vou calar-me em virtude do
interesse da matéria, que atende aos servidores téc
nico-administrativos da área de educação e também
aos inativos. Espero que este acordo possa resolver,
o mais rapidamente possível, a situação dos profes
sores.

Lembro que os funcionários do INSS também
estão em greve e suas reivindicações precisam ser
atendidas. O prejuízo é muito grande não só para os
grevistas, mas também para a população que procura
os postos do INSS.

Resta lamentar que o art. 10 da mensagem en
viada a esta Casa diga textualmente: "Como a referi
da despesa não será objeto de acréscimo nos exercí
cios subseqüentes, está atendido o disposto nos arts.
16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal".

Essa menção é só para fazer de conta. A Lei não
está atendida em hipótese alguma. Coitado do Gover
nador ou do Prefeito que ousar fazer essa afirmação.
Para eles, a Lei de Responsabilidade Fiscal é draco
niana; para o Governo Federal, vale tudo.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB-SP
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis
trar que na votação anterior votei com a bancada.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Câmara
dos Deputados cumpriu seu dever, e o PMDB sen
te-se orgulhoso de ter participado desse esforço. Por
isso, quanto mais depressa votarmos, com mais efi
ciência cumpriremos o nosso dever.

O SR. ALBÉRICO FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. ALBÉRICO FILHO (PMDB-MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, registro meu voto
na votação anterior.

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a bancada.

A SRA. ANA CATARINA (PMDB-RN. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem favoráveis permaneçam como se acham.
(Pausa.)

Aprovado.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero sau
dar a Casa pela importância que deu a essa negocia
ção. Na condição de sindicalista, sei da dificuldade
por que passamos quando estamos na base. Real
mente, a Câmara dos Deputados e seus Líderes cum
priram seu papel. No entanto, quero registrar que
existe em curso outra greve do funcionalismo público,
envolvendo o INSS e a área de saúde.

Sr. Presidente, temos de achar o mesmo tipo de
saída para o INSS e para a saúde. Não podemos dar
tratamento diferente às greves. Temos de encontrar a
solução, que está no Orçamento. Espero que esta
Casa, o mais rápido possível, promova a negociação
esperada pelos companheiros do INSS e da saúde.

É importante que todos os Líderes se manifes
tem sobre a greve ainda em curso. Não podemos per
mitir que os postos de saúde fiquem parados, como
atualmente se encontram. Esses companheiros servi
dores necessitam desse reajuste. Há uma greve em
curso, e temos de resolver a situação o mais rápido
possível. Peço o empenho dos Deputados Roberto
Jefferson, Inocêncio Oliveira, do Líder do PT, enfim,
de todos os Líderes. Vamos realizar a negociação o
mais rápido possível. Não vamos nos dividir, mas nos
somar a todas as categorias em greve.

Não é possível haver uma vitória parcial. Ela é
de todos. Não há derrotados nem vencedores. Temos
de trazer todas as categorias para essa luta e mostrar
sua importância.

O SR. JOÃO HENRIQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO HENRIQUE (PMDB-PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do meu partido.
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o SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço aos
Deputados do Partido dos Trabalhadores que compare
çam à reunião da bancada, no Espaço Cultural.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é altamente positivo que se tenha resolvido a greve da
FASUBRA. Houve importante participação de todos
os Líderes da Câmara dos Deputados.

É também importante lembrar que precisamos
resolver a greve dos professores universitários. Creio
que estamos próximos da solução. Mas, na linha do
pronunciamento do Deputado Carlos Santana, quero
fazer um apelo para que as Lideranças desta Casa
dispensem aos servidores do INSS e do Ministério da
Saúde o mesmo tratamento que estão dando aos pro
fessores e funcionários das universidades.

Precisamos promover audiência entre os funcio
nários do INSS e os Ministros da Previdência e Assis
tência Social e do Planejamento, Orçamento e Ges
tão. Até hoje eles não tiveram oportunidade de falar
com o Ministério da Previdência e Assistência Social.

Da mesma forma que várias Lideranças procu
raram o Ministro Paulo Renato e foram recebidas, ten
do sido aberto o canal de negociação que permitiu
encontrar solução para o problema, ainda que parcial
- havia a participação apenas dos funcionários -, os
servidores da Previdência e da área da saúde preci
sam encontrar o caminho da negociação. Apelo para
que encontremos a mesma solução para esses servi
dores.

O SR. LAVOISIER MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LAVOISIER MAIA (Bloco/PFL-RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com o meu partido.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.
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O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
greve o Deputado Carlos Santana entende. Gostaria
de dar um depoimento no plenário desta Casa.

Carlos Santana era presidente do Sindicato dos
Ferroviários do Rio de Janeiro e presidente da Central
Única dos Trabalhadores no meu Estado. Possuía os
votos da esquerda da Rede Ferroviária Federal, e eu
era ligado mais ao pessoal conservador, de centro,
daquele órgão.

Um dia, ao chegar na Rede Ferroviária Federal,
percebi que ela estava parada. Na condição de patro
no da Polícia Ferroviária Federal, fui procurado pelos
policiais, que me disseram: "Deputado, o Carlinhos
Santana - na época ainda não era Deputado Federal
- parou a ferrovia". Eu perguntei de que forma, e eles
responderam: "Ele está lá na linha do trem. Parou a
ferrovia". Fui ver. Estava ete sozinho, Sr. Presidente!
Deitou na linha do trem e parou a ferrovia! O pessoal
disse: "Vamos tirá-lo de lá". Eu disse: "Não. Ele mere
ce uma estátua em sua homenagem".

Na época, eu disse a Carlos Santana: "Você vai
longe". Hoje, ele se encontra no terceiro mandato de
Deputado Federal pelo seu valor, pela sua garra, pela
sua tenacidade, pela sua força. S.Exa. merece estar
aqui, porque realmente representa o trabalhador do
Estado do Rio de Janeiro.

Quanto ao seu apelo na tentativa da pacificação
da greve dos professores e servidores da Previdência
Social, pode contar com este admirador, Líder do
PTB. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência saúda a aliança entre os conservadores da
Rede Ferroviária Federal e os radicais da CUT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen
tação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS:

PAULO PAIM Projeto de Lei - Dispõe sobre a
proibição do uso de métodos de recrutamento de pes
soal que possam causar dano à honra e à dignidade
do trabalhador. (PL n° 5.566/01).

Projeto de Decreto Legislativo - Dispõe sobre a
convocação de plebiscito para que a população opine
sobre a revogação da Consolidação das Leis do Tra
balho, consubstanciada no Projeto de Lei nE 5.483,
de 2001. (PDC n° 1.359/01).

ANA CORSO Projeto de Lei - Considera como
de efetivo exercício o afastamento para acompanha
mento de filho doente. (PL nO 5.567/01).
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MARCOS AFONSO Requerimento de Informa- to Interno, o registro nos Anais da Casa de voto de
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio louvor pelo transcurso dos 25 anos de jornalismo e 20
Ambiente sobre vazamentos de óleo em águas juris- anos de rádio Dragão do Mar de Antônio Viana. (con-
dicionais brasileiras. (RIC n° 3.876/01). ferindo assinaturas).

Requerimento de Informação - Solicita o envio SALOMÃO CRUZ Projeto de Lei - Condiciona
de Requerimento de Informação ao Ministro da Edu- assentamentos rurais, demarcações de terras indíge-
cação referente à emissão de identidade estudantil. nas e criação de unidades de conservação à existên-
(RIC n° 3.877/01). cia de zoneamento ecológico-econômico. (PL n°

Requerimento de Informação - Requer informa- 5.575/01).
ções ao Sr. Ministro da Justiça sobre aplicação de CUNHA BUENO Indicação - Sugere ao Ministé-
multas devido a modificações nas quantidades, volu- rio da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento
mes e embalagens de produtos sem redução de seus adicionar farinha de mandioca à farinha de trigo. (INC
preços. (RIC n° 3.878/01). n° 2.426/01).

EDUARDO CAMPOS Projeto de Lei - Altera a Requerimento de Informação - Solicita informa-
Decreto-Lei nE 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ções ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência So-
-Código Penal- instituindo o crime de seqüestro de cial sobre destinação de verbas ao Sebrae e sua utili-
curta duração. (PL n° 5.568/01). zação para financiar o Programa Brasil Empreende-

MANOEL VITÓRIO e OUTROS Proposta de dor. (RIC n° 3.879/01).
Emenda à Constituição - Dá nova redação ao § 2° e RUBENS BUENO Requerimento - Requer apu-
acrescenta § 3° ao art. 230 da Constituição Federal. ração das denúncias veiculadas pela Folha de São
(PEC n° 433/01). Paulo e Revista Veja contra os deputados Sebastião

EDUARDO CAMPOS Requerimento - Requer Madeira e José Carlos da Fonseca Júnior. (conferindo
nos termos do art. 104 do RICD, a Retirada de Trami- assinaturas).
tação do PL n° 5.506, de 2001. (conferindo assinatu- ROBERTO PESSOA e OUTROS Proposta de
ras). Emenda à Constituição - Vincula os recursos dos

PAULO LIMA Projeto de Lei - Dispõe sobre a Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e do Nor-
obrigatoriedade de instalação de detectores de meta- deste ao Orçamento Geral da União. (PEC nO 434/01).
is em casas de diversões. (PL n° 5.570/01). PAULO OCTÁVIO Requerimento de Informação

Projeto de Lei - Institui a obrigatoriedade de - Solicita do Senhor Ministro de Estado de Minas e
execução cantada do Hino Nacional em atividades Energia informações sobre os gastos da Agência Na-
escolares do ensino fundamental. (PL n° 05571/01). cional do Petróleo - ANP com o deslocamento de

IBERÊ FERREIRA Projeto de Lei - Regulamen- seus servidores e diretores no eixo Rio-Brasília. (RIC
ta a profissão de Agente Comunitário de Saúde. (PL n° 3.880/01).
n° 5.572/01). WALTER PINHEIRO Representação - Repre-

JAQUES WAGNER Indicação - Sugere ao Se- sentação contra os Senhores Deputados Federais
nhor Ministro de Estado de Minas e Energia que de- Sebastião Madeira e José Carlos Fonseca Júnior, em
termine à Agência Nacional de Energia Elétrica - razão de denúncias amplamente veiculadas na mídia
ANEEL às concessionárias de distribuição de ener- brasileira. (conferindo assinaturas).
gia elétrica a inclusão de mensagens, nas faturas ROMEL ANIZIO Projeto de Lei - Dá nova reda-
de energia elétrica, alertando os consumidores so- ção ao inciso 111 do art. 5° da Lei n° 7.827, de 1989,
bre a eventual existência de débitos anteriores. que "regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da
(INC n° 2.425/01). Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional

ROBERTO JEFFERSON Projeto de Lei - Insti- de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitu-
tui o serviço civil profissional obrigatório para os re- cional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fun-
cém-formados em cursos de graduação das institui- do Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
ções públicas de educação superior mantidas pela - FCO, e dá outras providências". (PL n° 5.576/01).
União. (PL n° 5.573/01). JOÃO PAULO e DR. ROSINHA Representa-

Projeto de Lei - Estabelece normas para a des- ção - Representação contra os Senhores Deputa-
tinação de pneumáticos usados. (PL n° 5.574/01). dos Federais Pedro Chaves e Jovair Arantes, mem-

ROBERTO PESSOA Requerimento - Requer, bros da Comissão Especial destinada a apreciar o
nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3°, do Regimen- Projeto de Lei nO 2.186/99, com espeque no RICD e,
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em especial, na Resolução na 25, de 2001, Câmara
dos Deputados. (conferindo assinaturas).

RICARDO BERZOINI Requerimento de Informa
ção - Solicija informações ao Sr. Ministro da Fazenda
sobre procedimentos adotados pela Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM - em relação à empresa Fazen
das Reunidas Boi Gordo S.A. (RIC na 3.881/01).

OSMAR SERRAGLlO Projeto de Lei - Prorroga
o prazo para as ratificações de concessões e aliena
ções de terras feitas pelos Estados na faixa de frontei
ra, e dá outras providências. (PL na 5.577/01).

SRS. LíDERES Requerimento de Urgência - Re
quer, nos termos do artigo 155, do RICO, urgência para
apreciação do Projeto de Lei na 5.569, de 2001 que dis
põe sobre os vencimentos dos servidores que mencio
na das Instijuições Federais de Ensino, vinculadas ao
Ministério da Educação. (conferindo assinaturas).

EDUARDO CAMPOS Requerimento de Informa
ção - Solícita informações ao Exmo. Sr. Ministro da Edu
cação, Dr. Paulo Renato, sobre avaliação de cursos nas
Faculdades de Pernambuco. (RIC na 3.882/01).

OSMAR SERRAGLlO Projeto de Lei - Altera a
Lei nE 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor
sobre a Carteira Nacional de Habilitação das pessoas
portadoras de Diabetes Mellitus. (PL na 5.578/01).

RUBENS BUENO Requerimento - Requer a
disponibilidade de documentos referentes à estrutura
da Secom. (conferindo assinaturas).

CONFÚCIO MOURA Projeto de Lei Comple
mentar - Altera a lista de serviços sujeitos ao imposto
sobre serviços de qualquer natureza, e dá outras pro
vidências. (PLP na 254/01).

JOSÉ CARLOS COUTINHO Indicação - Suge
re a implantação de obras de canalização de córregos
e valões no Município de Italva no Estado do Rio de
Janeiro. (INC nO 2.427/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de Barra
Mansa no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.428/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de Vona Re
donda no Estado do Rio de Janeiro. (lNC na 2.429/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Município de Va
lença no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.430/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Município de
Barra do Pirai no Estado do Rio de Janeiro. (INC na
2.431/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de Saqua
rema no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.432/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de Angra
dos Reis no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.433/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Município de
Cassimiro de Abreu no Estado do Rio de Janeiro.
(INC na 2.434/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de Cabo
Frio no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.435/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de Arraial
do Cabo no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.436/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de Iguaba
Grande no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.437/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valôes no Município de Cardoso
Moreira no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.438/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de Porci
úncula no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.439/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Município de
São Francisco do Itabapuana no Estado do Rio de Ja
neiro. (INC na 2.440/01).

Indicação - Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de Rio das
Ostras no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.441/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre o custeio da edu
cação dos filhos de policiais militares e guardas muni
cipais mortos em serviço. (PL na 5.579/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre aposentadoria
aos 25 anos de efetivo serviço para os motoristas de
transporte coletivo urbano. (PL na 5.580/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre aposentadoria
aos 25 anos de efetivo serviço para os motoristas de
transporte Interestadual. (PL na 5.581/01).

Projeto de Lei - Dispõe sobre aposentadoria
aos 25 anos de efetivo serviço para os motoristas pro
fissionais de transporte de cargas. (PL na 5.582/01).

Projeto de Lei - Estabelece a obrigatoriedade
da adição de micronutrientes aos produtos de ali
mentação que especifica, e dá outras providências.
(PL na 5.583/01).

Projeto de Lei - Torna obrigatório a presença da
Bandeira do Brasil nas salas de aulas das escolas pú
blicas e privadas. (PL na 5.584/01).
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Projeto de Lei - Dispõe sobre a isenção total do A Presidência permitirá que os Deputados que
Imposto de Renda para aposentados, pensionistas, não registraram o voto o façam agora e, em seguida,
funcionários e autônomos maiores de sessenta e cin- encerrará esta sessão.
co anos. (PL n° 5.585/01). O SR. PAULO MARINHO - Sr. Presidente, peço

Projeto de Lei - Aumenta as penas previstas a palavra pela ordem.
para o crime de receptação, modificando o art. 180 do O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - V. Exa. a palavra.
Código Penal. (PL n° 5.586/01). O SR. PAULO MARINHO (BJoco/PFL-MA. Sem

Projeto de Lei - Autoriza o Poder Executivo a revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
adotar medidas de apoio aos servidores responsáveis rior, votei "sim".
por portadores de deficiências físicas, sensoriais ou O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB-TO. Sem revi-
mentais. (PL n° 5.587/01). são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,

OSCAR ANDRADE Projeto de Lei - Dispõe so- votei com a Liderança.
bre a obrigatoriedade de veiculação do Hino Nacional O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Sem revi-
pelas emissoras de rádio e televisão. (PLn05.588/01). são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,

FERNANDO FERRO Requerimento de Informa- votei com o partido.
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro das Rela- O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL.
ções Exteriores quanto às medidas adotadas e reais Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
condições de vigilância na importação de gêneros ali- anterior, votei com o partido.
mentícios. (RIC n° 3.883/01). O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB-PA. Sem revisão

OSCAR ANDRADE Projeto de Lei - Dispõe so- do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
bre a obrigatoriedade de identificação individual, por com o PMDB.
meio de código de barras ou numeração do chassi, O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Sem revisão
dos aparelhos eletro-eletrônicos fabricados no País. do orador,) _ Sr. Presidente, votei com o Partido dos
(PL n° 5.589/01). Trabalhadores.

FERNANDO FERRO e WALTER PINHEIRO O SR. DARCI COELHO (PFL-TO. Sem revisão
Requerimento de Informação - Solicita informa- do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei o partido.
ções ~o Sr. Ministro d~ Comunicaçõ~s Sr. Piment~ O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Sem re-
da Veiga, sobre as rotinas e procedimentos adml- visão do orador.) Sr. Presidente votei com a Lideran-
~istraYvos ~o â~bito do ~inistério ,e ?a Anatel ~e,I~- ça do PMDB. '

tlVOS~1~ar~lI~a~:~/g~s pedidos de radlos comunltan- O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/P~T-MA. Sem
as. ( n. ). revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a ban-

PEDRO VALADARES e Srs. LIDERES Requ~ri- cada do PDT.
~ento de ~rgência - ~equer urgência para. tra~l~a- O SR. VIC PIRES FRANCO (Bloco/PFL-PA.
çao do Projeto de Lei nE 4.151-A/98 que institUI aS' - d d) S P 'd t t'. . em revlsao o ora oro - r. resl en e, vo el com oobngatonedade das empresas assegurarem contra- 'd t - t'
tos de Primeiro Emprego. (conferindo assinaturas). parti o na vo açao.an enor. .

. . O SR. JOSUE BENGTSON (PTB-PA. Sem revl-
O SR. P~~SIDE~TE (Aeclo ~ev~s) - UIt.ra- são do orador.) _ Sr. Presidente, votei com o PTB na

passado o horano preVisto, a Presldencla comunica t - t'. _ ,- vo açao an enor.
que encerrara esta sessao e convocara sessao ex- .
traordinária da Câmara dos Deputados para as . _O SR. SERGIO CARV~LHO (PS~B.RO. Sem
19h30min, a fim de votarmos a Proposta de Emen- r~vlsao do orador.) - Sr. PreSidente, voteI conforme a
da à Constituição n° 289-B, acordada por todos os liderança do PSDB.
Líderes, que trata da incorporação dos policiais mi- O ~~. FRANCISCO COEL~O (Bloco/P~L-MA.

litares do extinto Território Federal de Rondônia aos Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, votei acom-
quadros da União. panhando a orientação do partido.

Lembro aos Parlamentares que, por tratar-se de O SR. ELlSEU ~OURA (P~B-MA. Sem revisão
matéria constitucional, obviamente a votação da pro- do orador.) - Sr. PreSidente, votei com o PPB.
posta será nominal. Lembro ainda que a votação de- O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Sem re-
verá ser rápida, porque há acordo. Peço aos Srs. Par- visão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota-
lamentares que permaneçam em plenário. ção votei com o PT.
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o SR. CUNHA BUENO (PPB-SP Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações votei
com o PPB.

O SR.IGOR AVELlNO (PMDB-TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com a
orientação do PMDB nas votações anteriores.

VII- ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a se'ssão antes
lembrando que amanhã, às 10 horas, haverá sessão
solene em homenagem póstuma ao Geógrafo Milton
Santos..

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)
COMPARECEM MAIS OS SRS:

RORAIMA

Francisco Rodrigues

Presentes de Roraima : 1

AMAPÁ

Sérgio Barcellos

Presentes de Amapá : 1

PARÁ

Gerson Peres
José Priante
Josué Bengtson
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará : 5

AMAZONAS

Atila Lins
Francisco Garcia

Presentes de Amazonas : 2

RONDONIA

Agnaldo Muniz
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho

Presentes de Rondonia : 3

ACRE

Sérgio Barros

Presentes de Acre : 1

TOCANTINS

Antônio Jorge
Osvaldo Reis
Paulo Mourão

Presentes de Tocantins: 3

Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Parlamentares que Comparecem Mais

Partido

PFL

PFL

PPB
PMDB
PT8
PFL
PSDB

PFL
PFL

PPS
PL
PSDB

PSDB

PTB
PMOB
PSOB

Bloco

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST
PFUPST

PDT/PPS
PUPSL

Data: 25/10/2001
Hora: 16:38
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MARANHÃO

Albérico Filho
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Paulo Marinho

Presentes de Maranhão : 5

CEARÁ

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PMDB
PPB
PFL
PDT
PFL

Outubro de 200 I

PFUPST
PDT/PPS
PFUPST

Inácio Arruda
Marcelo Teixeira
Pimentel Gomes
Pinheiro Landim
Rommel Feij6
Sérgio Novais

Presentes de Ceará : 6

PIAuí

Marcelo Castro

Presentes de Piauí : 1

RIO GRANDE DO NORTE

PCdoS PSB/PCDOB
PMDB
PPS PDT/PPS
PMDB
PSDB
PSB PSB/PCDOB

PMDB

Ana Catarina
Lavoisier Maia

Presentes de Rio Grande do Norte : 2

PARAíBA

Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão

Presentes de Paraíba : 2

PERNAMBUCO

João Colaço
José Chaves
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Eugênio
Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco : 6

ALAGOAS

Augusto Farias
João Caldas
José Thomaz Nonõ

Presentes de Alagoas : 3

SERGIPE

Jorge Alberto
Sérgio Reis
Tânia Soares

Presentes de Sergipe: 3

PMDB
PFL

PPB
PSDB

PSDB
PMDB
PL
PFL
PT
PDT

PPB
PL
PFL

PMDB
PTB
PCdoB

PFLlPST

PUPSL
PFUPST

PDT/PPS

PUPSL
PFUPST

PSB/PCDOB
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Coriolano Sales
Geddel Vieira Lima
Jairo Carneiro
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
Leur Lomanto
Pedro Irujo
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Presentes de Bahia: 10

MINAS GERAIS

PMOB
PMOB
PFL PFUPST
PMOB
PFL PFUPST
PMDB
PMDB
PFL PFUPST
PT
PT

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cleuber Carneiro
Edmar Moreira
Elisau Resende
Ibrahim Abi-Ackel
João Magno
José Militão
Marcos Lima
Maria Lúcia
Mário de Oliveira
Olimpio Pires
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Virgílio Guimarães
Vittorio Medioli
Zezé Perrella

Presentes de Minas Gerais: 19

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Bispo Rodrigues
Eber Silva
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Itamar Serpa
Jandira Feghali
Jorge Bittar
Jorge Wilson
José Carlos Cou tinho
Luiz Ribeiro
Márcio Fortes
Mattos Nascimento
Paulo de Almeida
Paulo Feij6

Presentes de Rio de Janeiro : 16

PFL
PSOB
PFL
PPB
PFL
PPB
PT
PTB
PMOB
PMOB
PST
POT
PSOB
PTB
PCdoB
PT
PT
PSOB
PFL

PSB
PSOB
PL
PST
PPB
PT
PSOB
PGdoB
PT
PMDB
PFl
PSDB
PSOB
PST
PFL
PSDB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST
POT/PPS

PSB/PCDOB

PFUPST

PSB/PGOOB

PUPSL
PFUPST

PSB/PCOOB

PFUPST

PFLlPST
PFUPST
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SÃO PAULO

Alberto Goldman
A1oizio Mercadante
Clovis Volpi
De Velasco
Iara Bernardi
Joêo Herrmann Neto
José lndio
José Roberto Batochio
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Nelson Marquezelli
Robson Tuma
Salvador Zimbaldi
Silvio Torres
Teima de Souza

Presentes do São Paulo : 16

MATO GROSSO

PSDB
PT
PV
PSL PUPSL
PT
PPS PDT/PPS
PMDB
PDT PDT/PPS
PL PUPSL
PMDB
PMDB
PTB
PFL PFUPST
PSDB
PSDB
PT

Welinton Fagundes

Presentes de Mato GI'09S0 : 1

DISTRITO FEDERAL

AIberto Fraga
Geraldo Magela

Presentes de Distrito Federal : 2

GOIÁS

Barbosa Neto
Lúcia Vênia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Pedro Canedo
Roberto Balestra

Presentes de Goiás : 6

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 4

PARANÁ

José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzallo
Max Rosenmann

Presentes de Paraná : 4

SANTA CATARINA

Joao Matos
Paulo Gouvêa
Pedro Billencourt
Serafim Venzon

Presentes de Santa catarina : 4

RIO GRANDE DO SUL

Fioravante
Henrique Fontan<l

Presentes de Rio Grande do Sul : 2

PL

PMDB
PT

PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PPB

PMDB
PSDB
PPB
PMDB

PMDB
PTS
PFL
PMDB

PMOB
PFL
PFL
PDr

PT
PT

PlIPSL

PFUPST

PFUPST
PFUPST
PDT/PPS

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:
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Partido Bloco
AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB

Badu Picanço PL PUPSL

Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB

Total de Ausentes: 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB

Haroldo Bezerra PSDB

Nicias Ribeiro PSDB

Raimundo Santos PL PUPSL

Renildo Leal PTB

Socorro Gomes PCdoB PSB/PCOOB

Total de Ausentes: 6

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSOB

Euler Ribeiro PFL PFUPST

Silas Câmara PTB

Total de Ausentes: 3

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB

Nilton Capixaba PTB

Total de Ausentes: 2
ACRE

José A1eksandro PSL PUPSL

Total de Ausentes: 1
TOCANTINS

Freire Júnior PMOB

Total de Ausentes: 1
MARANHÃO

Sebastião Madeira PSDB

Total de Ausentes: 1
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Partido Bloco
CEARÁ

Chiquinho Feitosa PSDB

Nelson Oloch PSDB

Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB

Total de Ausentes: 1
PARAIBA

Marcondes Gadelha PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB

Luciano Bivar PSL PLlPSL

Ricardo Fiuza PPB

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 4

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB

Total de Ausentes: 1

SERGIPE

José Teles PSDB

Total de Ausentes: 1
BAHIA

Francistônio Pinto PFL PFUPST

Gerson Gabrielli PFL PFLlPST

Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB

Jaime Fernandes PFL PFUPST

Nelson Pellegrino PT

Roland Lavigne PMDB

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST

Total de Ausentes: 7

MINAS GERAIS

Custódio Mattos PSDB

Glycon Terra Pinto PMDB

Lael Varella PFL PFUPST

Walfrido Mares Guia PTB

Total de Ausentes: 4
EspíRITO SANTO

Magno Malta PL PUPSL

Total de Ausentes: 1
RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PSB PSB/PCDOB

Cornélio Ribeiro PL PUPSL
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 3
SÃO PAULO

Fernando Zuppo PSOC

Luiz Eduardo Greenhalgh PT

Moreira Ferreira PFL PFUPST

Total de Ausentes: 3
MATO GROSSO

Wilson Santos PSDB

Total de Ausentes: 1

GOIÁS

Geovan Freitas PMOB

Lidia Quinan PSOB

Total de Ausentes: 2

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT

Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

Esther Grossi PT

Marcos Rolím PT

Nelson Proença PPS POT/PPS

Pompeo de Mattos POT POT/PPS

Roberto Argenta PHS

Veda Crusius PSDB

Total de Ausentes: 6
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a nhã, quarta-feira, dia 24, após a sessão do Congres-
sessão, convocando outra Extraordinária, para ama- so Nacional com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINARIA
(Após a Sessão do Congresso Nacional)

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

\. Requerimento. do Sr. Giovanni Queiroz e
outros. nos termos do art. 155 do Regimento
Interno soh itando urgência para o Projeto de
Decreto Legislativo nQ 159-8/92. do Sr. Giovanni
Queiroz, que dispõe sobre a realização de
plebiscito oara criação do Estado do Carajas.

11- Requerimenro. dos Senhores Líderes. nos
termos do art. 155 do Regimento Interno,
solicitando urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo n" 131/2000, que dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação do Estado
de Tapajós. nos termos do Art. 49, inciso XV da
Constituição Federal. •

111- Requerimento, dos Senhores Líderes. nos
termos do art 1S5 do Regimento Interno,
solicitando urgência para o Projeto de Lei nQ 5.470,
de 2001, do Senado Federal, que altera a Lei nll

9.504. de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleiçóes, para ampliar a
segurança e a fiscalização do voto eletrônico.

IV- Requerimento, dos Senhores Líderes. nos
termos do art. 155 do Regimento Interno,
solicitando urgência para apreciação do Projeto de
Lei nQ 3.426, de 1997, do Sr. Jacques Wagner.
que "dispõe sobre a elaboração, beneficiamento e

comercializaçào de produtos artesanais de origem
animal e vegetal e dá outras providências".

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Continuação da votaçílo

1
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NQ 9-C, DE 1999

iDO PODER EXECUTIVO)
C~ntinuação da votação, em tumo único. do Projeto

de Lei Complementar nQ 9-B, de 1999. que dispõe sobre
as normas gerais para a instituição de regime de
previdência ('omplementar pela União, petas Estados.
pelo Distrito Federal e pelos Municípios; tendo parecer
da Comissão Especial pela constitucionalidade,
j~ridjcidade, boa técnica legislativa. adequação
financeIra e orçamentária e, no mérito. pela aprovação,
com substitutivo. O Relator apresentou
complementação de voto (Relator: Sr. Robson Tuma).
Parecer às Emendas apresentadas em Plenário do
Relator designado pela Mesa em substituição a
Con~issão Especial, pela aprovação das de nQs 2, 10,
12, 13, 14, 15, 16,20,24,25,28.35.36.37,38,39,42,
43, 45, 50 e 56. com Substitutivo, e pela. rejeição das
demais. com exceção elas de nQs 23 e 32. sobre as
quais nào cabe manifestação da relataria, tendo em
vista que loram retiradas por seu autor (Relator. Sr.
Robson Tuma).

Discussão

2
PRO.JETO DE LEI NR 3.524-S, DE 2000

(DO PODER EXECUTIVO)
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Discussão, em tumo único, do Projeto de
Lei nll 3.524-A. de 2000, que dispõe socre a
qualificação dos órgãos e das entidades do
Ministério da De1esa como Centros de Prestação
de Serviços - CPS e dá outras providências; tendo
pareceres das Comissões: de Trabalho, de
Administração e Serviço Público pela aprovação.
com emenda, contra os votos dos Deputados
Avenzoar Arruda. Paulo Paim e Ana Maria Corso
(Relator: Dep. Pedro Henry); de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, pela aprovação.
contra os votos dos Deputadas Alberto Fraga,
Fernando Gabeira, Waldir Pires. Pedro Valadares,
Neiva Moreira e Jair Bolsonaro (Relator: Dep. Luiz
Carlos Hauly); e de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Retator: Dep. Renato Vianna).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nl! 381-A, DE 1999
(DO SR. JOSÉ BORBA)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nl! 381, de 1999, Que dispõe
sobre a autorização do uso de terra indfgenas na
Região de São JerOnimo da Serra. no rio Tibagl,
de acordo com o artigo 231, § 3Qda Constituição
Federal. Tendo p""receres das. Comissões: de
Defesa do ConsumiJor Meio Ambiente e Minorias
pela aprovação, com substitutivo (Relator: Oep.
Luciano Pizzatto); e de Constituição e Justiça e de
Redação pela cr"stitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor Meio
Ambiente e Minorias contra os votos em separado
dos Deputados: Dr. Aosinha. Waldir Pires. Nelson
Pellegrino, José Genoíno, Professor Luizinho e
José Antônio Almeida (Relatora: Dep. Nair Xavier
LObo).

4
PROJETO DE LEI Nll 5.569. DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão. em turno único, do Projeto de

Lei nll 5.569, de 2001. que dispõe sobre os
vencimentos dos servidores que menciona das
Instituições Federais de ensino vinculadas ao
Ministério da Educação. e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões de Educàção. Cultura e Desporto;
de Trabalho Administração e Serviço Público;
de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

PRIORIDADE

Discussão

5
PROJETO DE LEI N1l2.710·A, DE 1992

(DE INICIATIVA POPULAR)
Discussao, em turno único, do Projeto de Lei nQ

2.710, de 1992. que cria o Fundo Nacional de Moradia
Popular· FNMP. e o Conselho Nacio.n~1 de Moradia
Popular - CNMP, e dá outras prOVidenCias; tendo
pareceres das Comissões: de Desenvolvimento Urbano
e Interior. pela aprovação deste e dos de nlls 4.B31/94 e
1.064/95. apensados. com substitutivo. e pela rejeição
do de nll 4.212193, apensado (Relator: Dep. Nedson
MicheJeti); de Finanças e Tributação. pela adequação
financeira e orçamentária deste e dos de nQs 4.212193 e
1.064/95, apensados, pela inadequação financeira e
orçamentária do de nl! 4.831/94, apensado, e do
substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior e, no mérito. pela aprovação deste. com
SUbstitutivo. e pela rejeição dos de n2s 4.212/93 e
1.064/95. apensados (Relator: Dep. Evilásio Farias); e
de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa
deste, com emenda, do substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior. com subemenda, e
do substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação,
pela inconstitucionalidade dos de nlls 4.212193.
4.831/94,1.064/95 e 1.911/99, apensados, e. no mérito.
pela aprovação do substitutivo da Comissão de
Finanças e Tributação e pela rejeição deste e do
substitutivo da Comissão de Desenvol~lmento Urbano e
Interior (Relator: Dep. Fernando Coruja).

Tendo apensado os PLs n2s 4.212/93, 4.831/94,
1.06:4/95 e 1.911/99.
• a'rquivados os PLs n2s 4.212193. 4.831/94, 1.064/95

e 1.911/99 em 22106101.

ORDINÁRIA

Discussão

6
PROJETO DE LEI N9 4.151-A, DE 1998

( DO SR. PEDRO VALADARES)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll

4.151-A, de 199B, que institui a obrigatoriedade das
empresas assegurarem Contratos de Primeiro Emprego
da forma que dispõe; tendo pareceres das Comissões:
de Trabalho Administração, e Serviço Público, pela
aprovação, com substitutivo (relator: Dep. Paulo Rocha);
de Finanças e Tributação. pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito. pela aprovação deste e do
Substitutivo da Comissão de Trabalho de Admlnlstraçao
e Serviço Público. com subemenda, contra o voto do
Deputado Luiz Carlos Hauly (Relator: Dep. Max
Rosenmann); e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. com substitutivo (Relator: Dep.
Nelson Otoch).
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 6. Anexo 11
Horário: 10h

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE EMENDAS AO ORÇAMENTO 2002.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PAUTA

A w Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 53/01 - do Sr. Wellington Dias - que "requer seja realizada visita à região do semi-árido
piauiense e maranhense, com integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, e da
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de conhecer a região, bastante degradada
no quesito ambiental e os projetos que visam recuperar a área."

REQUERIMENTO N° 55/01 - da Sra. Vanessa Grazzíotin - que "solicita sejam convidados os senhores presidentes
do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, da Central Única dos Trabalhadores - CUT, no Amazonas, da Força
Sindical. no Amazonas, da Federação das Industrias do Estado do Amazonas, da Superintendência da Zona Franca
de Manaus - SUFRAMA, e do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, para debaterem, em
Audiência Pública Conjunta com a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, as demissões de
trabalhadores que estão ocorrendo no Pólo Industrial da Zona Franca de Manaus."

REQUERIMENTO N° 57/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita sejam convidados O Secretário da Secretaria
de Transporte Aquaviários, senhor Antõnio Machado Bastos. o Presidente da Sociedade de Navegação. Portos e
Hidrovias do Estado do Amazonas - SNPH, senhor Pedro Castro de Albuquerque Filho, o senhor Franco Di
Gregório, proprietário da Di Gregório Transporte, o senhor Nasser Abdala Fraxe, proprietário da Terminal Portuário
Equatorial, o senhor Willen Manteli, Presidente da associação Brasileira de Terminais Portuários - ABTP, o senhor
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Rui Marlinho Teixeira Johnson, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Administração dos Serviços
Portuários de Manaus - SINDPORTO e o Senhor José Moura, presidente da Associação Comercial do Amazonas
ACA, para debaterem as Leis Estaduais do Amazonas, editadas após as determinações contidas na Lei nO 6.630/93
- Lei de Modemização dos Portos,"

REQUERIMENTO N° 58/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin • que "solicita seja convidado o Secretário Especial do
Ministério da Integração Nacional, senhor José Diago Cyrillo da Silva, que responde pela Agência de
Desenvolvimento da Amazônia - ADA, para prestar informações sobre a atuação da referida Agência e as
investigações iniciadas pela antiga SUDAM."

REQUERIMENTO N° 59/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "requer que seja realizada visita à Região
Amazônica, especificamente a Zona Franca de Manaus, com integrantes da Comissão de Fiscalização e Controle,
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, da Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, da Comissão de Ciência e Tecnologia e da
Comissão de Finanças e Tributação."

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.940/01 - do Senado Federal (PLS 132/1997) - que "autoriza a cnaçao de Distrito
Agropecuário no Municipio de São Luiz do Anauá, no Estado de Roraima, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PARECER: Favorável.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 9h30min

A - Emendas ao Orçamento Geral da União:
Apreciação das propostas de emendas da Comissão ao Orçamento Geral da União.

B - Requerimentos:

Do Senhor Avenzoar Arruda e outros, solicitando a realização de Audiência Pública para discutir os efeitos
biológicos relacionados à telefonia celular.

Do Senhor Gilmar Machado, solicitando informações ao Sr. Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, sobre as
rádios comunitárias do Estado de Minas Gerais.

Do Senhor Gilmar Machado, solicitando informações ao Sr. Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. sobre
lacre e apreensão de equipamentos de rádios comunitárias no Estado de Minas Gerais.

Dos Senhores Gilmar Machado e outros, solicitando que sejam convidados o Ministro das Comunicações, Pimenta
da Veiga, o presidente da ANATEL, Renato Guerreiro, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (ABERT), professor César Baiano, da Universidade de Sergipe, para em reunião de Audiência Pública
tratar da Lei de Radiodifusão.

Do Senhor Deputado Dr. Hélio, solicitando realização de Audiência Pública com a presença do Ministro das
Comunicações, para discutir a Nova Lei dos Serviços de Radiodifusão para o PaIs.

c - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.024/01 - da CPI do Narcotráfico - que "dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de
Usuários de Serviços de Telecomunicações·.
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Alberto Goldman, em 20/06/01
VOTO em separado, contrário. do Deputado Alberto Goldman, em 26/06/01
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o • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM N° 1.490/98 - do Poder Execulivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
do Decreto ~e 24 de novem_bro de 1998, que renova a concessão da fUNDAÇÃO PADRE PENTEADO. para
explorar serviço de radlod,fusao sonora em onda média. na cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado MAURILlO FERREIRA LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 504/00 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria 609. de 4 de outubro de 2000. que outorga permissão à RÁDIO FM DE IPORÁ LTOA. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade
de Alto Paraiso de Goiás, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: favorável ._J

TVR N° 605/00 - do Poder Executivo - que "submete â apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 672, de 25 de outubro de 2000. que autoriza à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CAMINHO SEGURO DE
BEBEDOURO a executar. pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária. na cidade de Bebedouro. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado MAURILlO FERREIRA LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 713/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 26 de março de_ 2001. Que renova a concessão da TV OESTE DO PARANA LTOA., outorgada
originariamente â TV CARIMA LTOA., para explorar. sem direito de exclusividade. pelo prazo de quinze anos, a
partir de 24 de dezembro de 1999, serviços de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Cascavel,
Estado do Paraná'.
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável

TVR N° 735101 - do Poder Execu\i'lO - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 751. de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a FUNDAÇÃO CENTRO DE APOIO SOCIAL DE CAIRU a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade. na cidade de
Cairu, no Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: favorável

TVR N° 743/01 - do Poder Executivo - que "submete â apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 776, de 20 de dezembro de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇAO RÁDIO COMUNITÁRIA DO 3° MIL~NIO
DE AGUDOS a executar serviço de radiodifusão comunitária. paio prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
na cidade de Agudos. no Estado de São Palllo".
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS
PARECER: favorável

TVR N° 752/01 - do Poder Executivo - que 'submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 796, de 28 de dezembro de 2000. que autoriza o SISTEMA LAGEADO DE COMUNICAÇAO LTDA.• a
explorar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso".
RELATOR: Deputado MAURILlO FERREIRA LIMA
PARECER: favorável

TVR N° 769/01 - do Poder EXtlcutivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante da
Portaria nO 324, de 5 de julho de 2000. que autoriza a FUNDAÇAO Luis RIBEIRO DA SILVA a executar, pelo prazo
de três anos. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monsenhor Gil. Estado
do Piauí".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
PARECER: favorável

TVR N° 771/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 804, de 28 de dezembro de 2000, que autoriza a RADIO COMUNITÁRIA VENTUROSA FM a executar,
pelo prazo de trés anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Venturosa.
Estado de Pernambuco".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: favorávet

TVR N° 772/01 - do Poder Executivo - que "submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 4 de junho de 2001. que outorga concessão à RÁDIO ESTRELA DE IBIÚNA LTOA. para explorar. pelo
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prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão em onda média, na cidade de Valente.
Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: favorável

TVR N° 775/01 - do Poder Executivo - que "submete a apreciação do Congresso .Nacional o ato constante do
Decreto de 4 de junho de 2001, que outorga concessão à R. 8, - RÁDIO E TELEVISAO LTDA. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão em onda média, na cidade de Unhares,
Estado do Espirito Santo".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FRANCO
PARECER: favorável

TVR N° 784/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 1° de junho de 2001 que "Outorga concessão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE
GUARAPARI, para executar pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e Imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo".
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável

TVR N° 787/01 - do Poder Executivo· que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 199, de 18 de abril de 2001 que autoriza a ASSOCIAÇAO GERAL DOS TRABALHADORES DE
COCAlZINHO DE GOlAs· AGETACO, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás·,
RELATOR: Deputado JOS~ ROCHA
PARECER: favorável

TVR N° 798/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 197, de 18 de abril de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO GUARAENSE DE PROMOÇÃO E
DIVULGAÇAO CULTURAL - APDC, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Guará, Estado de São Paulo·,
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Dr. Hélio em, 17/10/01

TVR N° 800/01 - do Poder Ex.ecutivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 206. de 18 de abril de 2001, que autoriza a RADIO COMUNITÁRIA NOVA ERECHIM FM, a executar pejo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária. na cidade de Nova Erechim,
Estado de Santa Catarina",
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
PARECER: favorável

TVR W 814/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 227, de 18 de abril de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇAO CULrURAL E COMUNITÁRIA AMIGOS DE
JARINU a executar, pelo prazo de três allos , sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Jarinu, Estado de São Paulo". .
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECER: favorável

TVR N° 819/01 - do Poder Executivo .. que "submeta à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 233, de 18 de abril de 2001, que autoriza a FUNDAÇAo JOS~ RIBAMAR LUNGUINHO DE
DESENVOLVIMENTO a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária. na cidade de São Francisco do Oeste, Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE
PARECER: favorável

TVR N° 820/01 - do Poder Executivo .. que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 11 de junho de 2001. que outorga concessão à FUNDAÇÃO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA DE
CARVALHO para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exdusividade. serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Campo Mourão. Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: favorável

TVR N° 824/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 7 de junho de 2001, que outorga concessão à BONl COMUNICAÇOES LTDA., para explorar pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado GlVALDO CARIMBA0
PARECER: favorável
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TVR N° 832/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 58,_de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ARCC ASSOCIAÇÃO REMEDfENSE COMUNITÁRIA DE
COMUNICAÇAO, a executar pejo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária. na cidade de Senhora dos Remédios, Estado de Minas Gerais'.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: favorável

TVR N° 838/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 141, de 26 de março da 2001, 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 Fruta!. Estado de Minas Gerais',
RELATOR: Deputado VALDECI PAIVA
PARECER: favorável

TVR N° 840/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 143, de 26 de março de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL RÁDIO COMUNITÁRIA DE
AJURICABNRS, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Ajuricaba, Estado do Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado JORGE PINHEIRO
PARECER: favorável

TVR N° 643/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 146, de 26 de março de 2001, Que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA
JACUTINGUENSE DE RADIODIFUSÃO (ACCOJAR), a executar pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais·,
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável

TVR ND 880/01 - do Poder Executivo - Que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Porlaria nO 799, de 28 de dezembro de 2000. Que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS E
ADOLESCENTES DE CAMOCIM, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Camocim, Estado do Ceará
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: favorável

TVR N° 883/01 - do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 67, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
FELlPENSE, a executar pelo prazo de três anos, sem direilo de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR
PARECER: favorável

TVR N° 645/01 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 198, de 18 de abril de 2001, Que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCADORA DE
COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA. a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Guapiaçú, Estado de São Paulo',
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: favorável

TVR N0 902/01 _ do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 577, de 22 de setembro de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AVE BRANCA PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E ARTlsTICO DOS MORADORES DA PRAÇA DO D,I.-QNA 
TAGUATINGA.DF, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Taguatinga, Distrito Federal".
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
PARECER: favorável

TVR N° 903/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante _da
Portaria nO 630. de 5 de outubro de 2000, que autoriza a FUNDAÇÃO OBRA ASSISTENCIAL PARA INTEGRAÇAO
SOCIAL DA COMUNIDADE, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: favorável

TVR ND 907/01 • do Poder Executivo - Que "submete à apreciação do Congresso Nacional o a~o constante da
Portaria nO 762, de 12 de dezembro de 2000. que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO RAIMUNDO
NONATO DE TUNTUM, a executar pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Tuntum, Estado do Maranhão'"
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável
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TVR N° 909/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 104 de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇAo RÁDIO CLUBE opÇAO COMUNITARIA,
a executar pel~ prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Catalão, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO
PARECER: favorável

TVR N° 944/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 73, de 22 de fevereiro de 2001, q':!e autoriza a ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO DE EUCLIDES DA CUNHA a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Euclides da Cunha, Estado da
Bahia".
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS
PARECER: favorável

TVR N° 946/01 - do Poder Executivo - que ·submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 77, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA - MORIAH a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão oomunitária na cidade de Jales, Estado de
São Paulo·.
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER: favorável

TVR N° 983/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 89, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÁO BENEFICIENTE MAo AMIGA a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Italva,
Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECER: favorável

TVR N° 985/01 - do Poder Executivo - que "submete á apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 95, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÁO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE OURO
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 SAULO COELHO
PARECER: favorável

TVR N° 1.007/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 162 de 27 de março de 2001, que outorga permissão à RAnlO JORNAL A CRfTICA LTDA., para explorar
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, l1a
cidade de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: favorável

TVR N° 1.011/01 • do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 166, de 27 de março de 2001, que outorga pennissão à RBN • REDE BRASIL NORTE DE
COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Breves, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável

TVR N° 1.013101 • do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 168, de 27 de março de 2001, que outorga permissão à RBN - REDE BRASIL NORTE DE
COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Monte Alegre, Estado do Pará".
RELATOR: Oeputado JORGE BI:rTAR
PARECER: favorável

TVR N° 1.015101 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 170, de 27 de março de 2001, que outorga permissão à RÁDIO AREIA BRANCA LTDA. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA
PARECER: favorável

TVR N° 1.019/01 - do Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 176, de 27 de março de 2001, que outorga pennissão à RBN - REDE BRASIL NORTE DE
COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Oriximiná, Estado do Parfl".
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO
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TVR N° 1.024/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 261, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão ao SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO LTOA. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Brejo Santo, Estado do Ceará"
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favorável

TVR N° 1.030/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 269, de 16 de maio de 2001. que outorga permissão ao SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO LTOA. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Quixadã, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favorável

TVR N° 1.031/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 270, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão ao SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO LTOA. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Camocim, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favorável

TVR N° 1.041/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 156, de 17 de setembro de 1999, que outorga permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA
CONEGO JOÃO PARREIRAS VILAÇA para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Carmo do
Cajuru, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável

TVR N° 1.112/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 385, de 12 de julho de 2001, que outorga permissão à FUNDAÇÃO CANTARES DE SALOMÃO para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso".
RELATOR: Deputado MAGNO MALTA
PARECER: favorável

TVR N° 1.153/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria na 442, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão à RÁDIO GUARABIRA FM LTOA. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Guarabira, Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR N° 1.224/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 6 de setembro de 2001, que outorga concessão à FUNDAÇÃO ALTAMIRO GALlNDO para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cuiabá, Estado do
Mato Grosso".
RELATOR: Deputado AT1LA LIRA
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.200/00 - do Sr. Clementino Coelho - que "altera a Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962.
que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações para tornar obrigatória a divulgação pelas emissoras de rádio e
televisão de seus principais anunciantes e financiadores públicos".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados Agnaldo Muniz, Dr. Hélio e Silas Câmara em, 29/08/01

PROJETO DE LEI N° 4.242/01 - do Sr. José Lourenço - que "modifica a Lei nO 5.250, de 9 de fevereiro de 1967,
que regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informações", determinando a utilização da moeda
nacional em textos jornalisticos e inserções publicitárias veiculadas nos meios de comunicação social".
RELATOR: Deputado SllAS CÂMARA
PARECER: favorável
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Anexo 11, Plenário 01
Hora: 10 h

A - Redações Finais:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 7408/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1440/1999) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Transcontinental
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do
Sur.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 741812000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1648/1999) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Imembul S.A.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 7426/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 92/2000) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Pampa de Guaíba LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande
do Sul".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGl\O.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 798B/2000 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1066/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Fundação Cooperhabic para a Educação e
Assistência Social a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Erechim, Estado do Rio Grande
do Sul"
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.015B/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informâtica (MSC 1.25012000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Ana Roberto - ACAR a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Missão Velha, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.018B/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1.36112000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação de Assistência ao Menor Carente de
Abaiara· AAMCA a executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Abaiara, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.022B/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1.43812000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Taioense de Cultura e Radiodifusão
Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidadedeTaió, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.0488/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1.439/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Fundação Rosa Leal a executar serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Bocaína, Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1.071B/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (TVR 53/2000) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV SBT - Canal 5 de Belém SIA
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Belém, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.072B/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (TVR 13912000) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Santana de Tianguá
LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Tianguá, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.0778/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (TVR 431/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação de Cooperação e Desenvolvimento 
ACOOD a executar serviço da radiodifusão comunitária, na localidade de Massapê, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 1.129B/2001 . da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1.714/2000) - que "aprova o ato que outorga concessão aCable-Link Operadora de Sinais de TV a
Cabo Ltda.• para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Brasília, Distrito Federal".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE LEI N" 3.4748/2000· do Poder Executivo (MSC 1.110/2000) - que "altera dispositivos da Lei n °
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. referentes a racursos e ao reexame necessário".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.

14 - PROJETO DE LEI N° 3.475612000 - do Poder Executivo (MSC 1.111/2000) - que "altera dispositivos da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. relativos ao processo de conhecimento".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. .

B - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URG~NCIA

PROJETO DE LEI N° 84Af1999 - do Sr. Luiz Piauhylino - que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de
informática, suas penalidades e dá outras providências". (Apensados: PL 2.557/2000, PL 2,558/2000, PL
3.796/2000).
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados: e, no mérito, pela
aprovação deste. nos termos do substitutivo, e pela rejeição dos PLs nOs 2.557/2000, 2.558/2000 e 3.796/2000.
apensados.

PROJETO DE LEI N° 902/1999 - do Sr. João Paulo - que "cria o CADASTRO NACIONAL DA PECUÁRIA
BRASILEIRA. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio de nO 01; e pela inconstitucionalidade da Emenda de nO 02.
Suspensa a discussão devido solicitação de novo despacho pelo Presidente, em 16/1012001.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.585/1990 - do Senado Federal (PLS 389/1989) - que "dispõe sobre a tramitação da medida
provisória e dá outras providências". (Apensado: PL 1.241/1988).
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL nO 1.241/88. apensado.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 3,706B/1993 - que "regulamenta o inciso VII do
artigo 5° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado S~RGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, jUlÍdicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação. com subemenda à
Emenda de nO 2.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral. em 30105/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, em 31/05/2001.

PROJETO DE LEI N° 602/1995 - do Sr. Belo Lelis - que "suprime o parágrafo 2° do art. 109 da Lei nO 4.737, de 15
de julho de 1965 - Código Eleitoral". (Apensados: PL 71211995, PL 2.94612000, PL 2.947/2000, PL 4.29211998).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçao deste e dos PLs
nOs 712/1995, 4.292/1998 e 2.947/2000. apensados. nos termos do substitutivo e pela constitucionalidade.
injuridicidade. técnica legislativa e. no mérito, pela rejeição do PL nO 2.946/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.470/1996· do Sr. Augusto Nardes - que "dispõe sobre a prestação de informações pela
administração pública". (Apensados: PL 2.941/1997).
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. nos termos do substitutivo: e pela
constitucionalidade, juridícidade, técnica legislativa e. no mérito, pela rejeiçao do PL n. 2.941 de 1997. apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.141/2001 - do Sr. Bonifácio de Andrada e outros - que "altera redação do art. 37 e dos
parágrafos 5° e 8° do art. 96 da Lei nO 9.504, de 30 de dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação. com emendas.

PROJETO DE LEI N° 5.470/2001 - do Senado Federal (PLS 194/1999) - que "altera a Lei nO 9.504, de 30 de
setembro de 1997. que estabelece normas para as eleições, para ampliar a segurança e a fiscalização do voto
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eletrônico". (Apensados: (PL 1.696/1999. PL 3.693/2000, PL 4.175/2001, PL 4.241/2001, PL 4.258/2001, PL
4.384/2001, PL 4.575/2001, PL 4.04/2001, PL 4.858/2001, PL 5.061/2001, PL 5.134/2001, PL 5.230/2001).
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados; e, no mérito, pela
aprovação deste, com emendas, e rejeição dos demais.
VISTA ao Deputado José Genoíno, em 18/10/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/1991 - do Senado Federal (PLS 164/1989) - que "regula a competência
para instituição do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos nas condições
previstas no inciso 111 do § 1° do artigo 155 da Constituição".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÓNIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 63/1991 - do Sr. Pauderney Avelino - que "altera dispositivos da Lei
Complementar nO 68, de 11 de junho de 1991, que "dispõe sobre a composição do Conselho de Administração da
Superintendências da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA". (Apensados: PLC 9211991).
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PARECER: pala constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do PLC 92191, apensado e dos
substitutivos da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 12711992· do Sr. Max Rosenmann - que "cria reserva do Fundo de
Participação dos Municlpios, destinada aos Municlpios que abrigam em seus territórios áreas naturais protegidas".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com emendas.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 31/05/2001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, em 06/06/2001 .

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 160/1993 - do Sr. Paulo Bernardo - que "allera a redação do art. 1°, inciso
I, alínea "g" da Lei Complementar nO 64, de 1990. que declara inelegível o candidato que tenha tido contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável". (Apensados: PLC 27/1995, PLC
32/1995, PLC 62/1995, PLC 76/1996, PLC 17212000. PLC 173/2000).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela iniuridicidade e, no mérito, pela reieição deste', pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos temos do substitutivo do PLC n. 27 de 1995, apensado; pela
injuridicidade dos PLCs ns. 32 e 62, de 1995 e 172 e 173, de 2000, apensados; e pela inconstitucionalidade do PLC
11. 76 de 1996, apensado.
VISTA ao Deputado Osmar Serraglio, em 02/1012001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 168/1993 - do Poder Executivo (MSC 616/1993) - que "dá nova redação
das alíneas "d", "e" e "h" do inciso I do art. 1° da Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9°, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação. e determina
outras providências". (Apensados: PLC 22/1999).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do PLC nO
22/1999, apensado, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Orlando Fantazzini, em 04/10/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 15/1995 - do Sr. Remi Trinta - que "fixa as aliquotas máximas do imposto
sobre serviços de qualquer natureza". (Apensados: PLC 47/1999).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação e pela inconstitucionalidade do PLC nO 47/1999, apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 180/1997 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "regulamenta o art. 45 da
Constituição Federal, estabelecendo a representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados,
e dá outras providências". (Apensados: PLC 192/2001),
RELATOR: Deputado ZULAIE COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
apensado. nos termos do substitutivo.

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 153/1995 - do Sr. Osvaldo Biolchi e outros - que "modifica a
redação do parágrafo 4' do artigo 231 da Constituição Federal". (Apensados: PEC 215/2000).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela inadmissibilidade desta e pela admissibilidade da PEC nO 215/2000. apensada.
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N° 160/1995 - do Sr. Coriolano Sales e outros - que "altera a alínea
"b" do inciso I do art. 105 da Constituição Federal". (Apensado: PEC 636/1999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade desta, nos termos do substitutivo, e pela inadmissibilidade da apensada.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 460/1997 - do Sr. Augusto Nardes e outros - que "institui o
Sistema de Controle Interno da Administração Pública, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 18/1999 - do Sr. Roberto Argenta e outros - que "altera a redação
dos arts. 7°,195,201,203 e 240 da Constituição Federal. instituindo a categoria do "Trabalhador-Empresário", como
forma alternativa de contratação de trabalho, na qual os valores correspondentes aos encargos sobre os salários
passam a integrar a sua remuneração, e dá outras providências·. (Apensados: PEC 220/2000).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela admissibilidade desta e da apensada.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NO 126/1999 - do Sr. Zenaldo Coutinho e outros - que "dispõe sobre
investigação de paternidade".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI·ACKEL.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 129/1999· do Sr. Dr. Hélio e outros· que "acrescenta artigo às
Disposições Constitucionais Gerais".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inadmissibilidade.
VISTA ao Deputado Jarbas Lima. em 09/08/2001.
O Deputado Jarbas Lirna apresentou voto em separado, em 15/08/2001.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 149/1999 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que "modifica o
art. 212, § 3° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULAI!: COBRA.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 183/1999· do Sr. Marcos Cintra e outros - que "dispõe sobre o
Sistema Tributário Nacional".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAO N° 237/2000 - do Sr. Paulo Mourão e outros - que "inclui inciso XXX
no art. 22 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTlTUIÇAO N° 256/2000 - do Sr. Fetter Júnior e outros - que "acrescenta ao art.
195, o inciso IV e os §§ 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, e alíneas de "a" a "d" à Constituição Federal"
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 261/2000 - do Sr. Feu Rosa e outros - que "acrescenta parágrafo
ao art. 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 298/2000· do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros - que "institui
compensação a ser paga aos Municipios nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 307/2000 - do Sr. Coriolano Sales e outros - que "altera a redação
do artigo 6° da Constituição Federal para incluir o "crédito" como c1ireito sacia'''.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela admissibilidade. nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 346/2001 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros· que
"acrescenta § 4° ao art. 142 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela admissibilidade.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 383/2001 - do Poder Executivo (MSC 69712001) - que "altera o
Sistema Tributário Nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Fernando Coruja e José Dirceu, ern 16/10/2001.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 412/2001 • do Senado Federal (PEC 19/2000) • que "al~era o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos para instituir o Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia Ocidental".
RELATOR: DeputadoÀTILA LINS.
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.660B11991 - do Sr. Luiz Moreira - que "dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem
aérea".
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL.
PARECER: pela injuridicidade e má técnica legislativa.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 2.336C/1991 - que "altera dispositivos da Lei nO 5.669, de
11 de janeiro de 1973· Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado José Antônio Almeida, em 24/05/2001.
O Deputado José Antônio Almeida apresentou voto em separado, em 29/05/2001.

PROJETO DE LEI N° 38811995 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a execução penal". (Apensados: PL
1.147/1999, PL 1.651/1999. PL 4.54112001).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e dos
apensados.

PROJETO DE LEI N" 71511995 - da Sra. Teima de Souza· que "acrescenta artigo à Lei nO 7.716, de 05 de janeiro
de 1989, que define crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor". (Apensados: PL 1.026/1995).
RELATOR: Oeputado JOSÉ GENO\NO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do PL nO
1.026/95, apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio. Vicente Arruda e Luiz Eduardo Greenhalgh. em
22/0512001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.535A11996 - do Sr. Marcio Fortes - que "facilita, mediante redução dos chamados "Encargos
Sociais", o ingresso no mercado de trabalho na primeira anotação na Carteira Profissional".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e pela injuridicidade do substitutivo da Comissão de
Finanças e Tibutação.
VISTA ao Deputado Custódio Mattos, em 26/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.622/1997 - do Sr. OdeImo Leão - que "altera dispositivos do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 • Código Penal, com o escopo de agravar as penas das condutas delitivas decorrentes da
subtração de cargas".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação, nos termos do
Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e Luiz Eduardo Greenhalgh. em 02/10/2001.
Os Deputados Marcos Rolim e Luiz Eduardo Greenhalgh apresenlaram voto em separado conjuntamente, em
16/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.562/1998 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "dá nova redação ao art. 30 da Lei nO 5.700, de 1° de
setembro de 1971, que "dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 242A11999 • do Sr. José Machado - que "dispõe sobre a proibição da participação de
integrantes das Forças Armadas, das polfcias federal, civil e militar, e das guardas municipais, em empresas
privadas de segurança". (Apensados: PL 1.209/1999).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÓNIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Vicente Arruda e Zulaiê Cobra, em 16/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.
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PROJETO DE LEI N° 762/1999 - do SI'. LuIs Eduardo· que "proíbe a veiculação de desenhos animados que
contenham cenas de violência em todo o território nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 1.250B/1999 - do SI'. Evilásio Farias - que "estabelece limites para ruído dos brinquedos".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.818/2000 - do SI' Albérico Filho - que "modifica a pena do art. 214 do Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.354/2001 - do SI'. Ricardo Fenaço - que "altera artigos da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral), dispondo sobre o voto dos brasileiros residentes no exterior, nas eleições presidenciais,
federais e distritais".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 61/1995 • do SI'. Padre Roque· que "institui a Tribuna Livre na Cêmara dos
Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUçAO N° 131/1997 - do SI'. Neiva Moreira e outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as denúncias de compra de votos de Deputados com a finalidade de fraudar
deliberação da Câmara dos Deputados sobre a PEC nO 01/95, que trata da reeleição dos mandatos executivos".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, boa técnica legislativa 6, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 8812000 - do Sr. Inaldo Leitão e outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as causas da violência no campo no Brasil".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

RECURSO N° 511995 - do Sr. José Genoino - que "recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem,
acerca da constitucionalidade do parágrafo 4° do art. 202, do Regimento Interno, em face do disposto no art. 60,
inciso I, da Constituição Federal, sobre a possibilidade do Relator ou a Comissão emendar a Proposta de Emenda à
Constituição, sem o apoiamento de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 6/1995 - do SI'. Wilson Braga - que "recorre da decisão do Presidente em Questão de Ordem, a
propósito do recebimento e distribuição, para trâmite na Casa, da Proposta da Emenda à Constituição nO 21, do
Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 5811995 - do Sr. Duilio Pisaneschi - quo "recorre ao Plenário, na forma do art. 164, parágrafo 2°, do
Regimento Interno, contra a decisão de prejudicialidade do Projeto de Lei n° 567-A, de 1995, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabelecimentos de ensino no País".
RELATOR: Deputado NELSON OrOCH.
PARECER: pelo provimento.

RECURSO N° 59/1996 - do Sr. Milton Temer - que "recorre de decisão da Presidência em Questão de Ordem,
levantada acerca da definição da expressão "interesse individual", no art. 180, § 6°, do Regimento Interno".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo não provimento.

SEM PRAZO

OFICIO N° 1.683/1999 - do Supremo Tribunal Federal- que "solicita licença prévia. nos termos do art. 53. § 1°, da
Constituição Federal. para apreciar denúncia contra o Deputado Federal Hélio Calixto Costa".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela concessão da licença.
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OFIcIO N0 1.444/2000 - do Supremo Tribunal Federal· que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1° da
Constituição Federal, para apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta".
RELATOR: Deputado JOS~ GENOINO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFIcIO N° 2.155/2000 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1° da
Constituição Federal, para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi Abreu Trinta".
RELATOR: Deputado JOS~ GENOINO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFICIO N° 2.507/2000 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita à Câmara dos Deputados. nos termos do artigo
53, § 1°, da Constituição Federal. licença para apreciar denúncia oferecida contra o Deputado Federal Oliveira
Francisco da Silva",
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: a ser proferido.

C - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL· art. 223 C/C 64, §§ 2° e 4° da CF/88

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 354/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1130/1999) - que "aprova O ato que autoriza a Rádio Comunitária Progresso FM executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade de São Pedro do Piauí, Estado Piauí".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 355/1999 • da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 114111999) • que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio de Pio IX a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Pio IX, Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM_
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.068/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 667/1999) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Pampa Centro LIda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.07312001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infomlática (TVR 23012000) - que "aprova o ato Que autoriza a Associação Comunitária Clóvis Mânica a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Antônio Prado, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.12312001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 167112000) - que "aprova o ato Que outorga permissão à Rádio Cidade Bela LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.125/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 167112000) • que "aprova o ato que outorga penmissão à Empresa de Comunicação Grande Rio
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Penedo, Estado de
Alagoas".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.14012001 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 642/2001) - que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação Quilombo para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Rio Largo.
Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.142/2001 - da Comissão de Ciência e Tecnología, Comunicação e
Informática (MSC 750/2001) - que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio Principal FM LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Valparaizo, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.



52674 Quarla-li:ira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRIORIDADE

Outubro de 200 I

PROJETO DE LEI N° 3.804/1993 - do Poder Executivo (MSC 256/1993) - que "altera os dispositivos do Código de
Processo Civil sobre a unifonnização da jurisprudência". (Apensados: PL 4.627/1994).
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela aprovação quanto ao mérito do PL nU 3.804/93 e rejeição do PL n° 4.627/94, apensado.
(Recurso nO 02/95 - estes PLs retornam à CCJR apenas para análise do mérito}
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio, Vicente Arruda, Fernando Coruja, Luiz Eduardo
Greenhalgh e José Anlônio Almeida, em 18/09/2001.
As Bancadas do PCdoB, PDT e PT apresentaram voto em separado conjuntamente, em 03/09/2001

PROJETO DE LEI N° 2.090N1996 - do Senado Federal (PLS 69/1996) - que "denomina "Professor Potiguar Matos"
a Escola Técnica Federal de Pernambuco - Unidade de Ensino Descentralizado - Pesqueira".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.2078/1997 . do Senado Federal (PLS 129/1995) - que "regulamenta o procedimento de
titulação de propriedade imobiliária aos remanescentes das comunidades dos quilombos, na forma do art. 68 do Ato
da Disposição Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGR1NO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de Defesa
do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias, com subemenda substitutiva.

PROJETO DE LEI N° 3.345A/1997 - do Senado Federal (PLS 8/1996) - que "proibe a venda de bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos comerciais situados nas margens das rodovias, e dá outras providências". (Apensados: PL
2.659/1996, PL 2.723/1997).
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do PL 2.723/97, apensado; e pela constitucionalidade
e juridicidade do PL 2.659/96, apensado; a, no mérito, pela rejeição de todos.

PROJETO DE LEI N° 4.747/1998 - do Senado Federal (PL5 165/1997) - que "acrescenta artigo ao Código Civil (Lei
nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916} e paragrafo ao art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro
de 1940)".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Gerson Peres, Fernando Coruja. Vicente Arruda, Jarbas Lima e José Roberto
Batochio, em 28/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 769/1999 - do Sr. Fernando Zuppo - que "altera a Lei nO 6.091, de 15 de agosto de 1974, que
"dispõe sobre o fornecimento de transporte. em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa deste e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.071A11999 - do SI'. Rafael Guerra e outros - que "dispõe sobre normas gerais para
celebração de consórcios públicos, nos termos da Emenda Constitucional nO 19, de 1997".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI N° 3.476/2000 - do Poder Executivo (MSC 1112/2000} • que "altera a Lei nO 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil". (Apensado: PL 3.937/2000).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio, Fernando Coruja e José Antônio Almeida, em
17/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.177/2001 - do Senado Federal (PLS 175/2000) - que "dispõe sobre a atualização monetária
dos valores expressos em Rea'ls na Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995. que altera a leg'lslação do Imposto
sobre a Renda das pessoas físicas, e dá outras providências". (Apensados: (PL 3.236/2000, PL 4.240/2001, PL
4.622/2001 ).
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade. injuridicidade e má técnica legislativa deste e do PL nO 3.236/00, apensado:
pela constitucionalidade. juridicidade e má técnica legislativa dos PLs nOs 4.240/01 e 4.622101, apensados. e da
Emenda apresentada na Comissão de Finanças e Tributação: e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tribulação. .
Adiada a discussão por 5 sessões, conforme requerimento do relator aprovado em 10/10/2001.
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PROJETO DE LEI N° 4.19011989· do Sr. Paulo Mourão - que "dispõe sobre o programa "Espaço EcoI6gico", a ser
transmitido. em cadeia. pelas emissoras de rádio e televisão".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste. com emendas. e dos Substitutivos da
Comissão de Delesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias e da Comissão de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática. com subemendas.
PARECER REFORMULADO: peta constitucionalidade, jurldicidade a técnica legislativa deste. com emendas, e dos
Substitutivos da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e da Comissão de Ciência e
Tecnologia. Comunicação e Infonmática, com subemendas. (alterações nas emendas e subemendas).

PROJETO DE LEI N° 3.613N1993 - do Sr. Carlos Nelson - que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão Que especifica". (Apensados: PL 53111999. PL 1.60011996, PL 1.964/1996. PL
2.52911996. PL 3.407/1997, PL 3.792/1997, PL 3.86811997, PL 3.95311997, PL 3.986/1997).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste, dos apensados e do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família.
VISTA à Deputada Zulalê Cobra, em 22/08/2001.
A Deputada Zulaiê Cobra apresentou voto em separado, em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.638AJ1993 - do Sr. Luiz Moreira - que "institui normas para a utilização de técnicas de
reprodução assistida".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 223/1995 - do Sr. Fernando Ferro e outros 7 - que "estabelece critérios para as liberações,
pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norle-FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-FCO". (Apensados: PL 378/1995, PL 78411995, PL 930/1995).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: peta Inconstitucionalidade deste e dos PLs nOs 378/1995 e 784/1995, apensados; e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL nO 930/1995, apensado, e das duas emendas da
Comissão de Finanças e Tributação, nos tennos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 16/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou valo em separado, em 1210912001.

PROJETO DE LEI N° 526N1995 - do Sr. Feu Rosa - que "assegura ao idoso com oitenta anos de idade, em estado
de carência. o benefício que especifica".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NO 577A/1995 - do Sr. Edinho Araujo· que ·permite a reversão de aposentadorias, nos casos que
especifica".
RELATOR= Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Famllia, com subemendas.

PROJETO DE LEI N° 592B/1995 - do Sr. Rita Camata - que "introduz alterações no artigo 396 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Família. com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 703N1995· do Sr. Celso Russomanno - que "altera o artigo 106 de Lei nO 8.078. de 11 de
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Fernando Coruja e Geovan Freitas, em 05/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 713A11995 • do Sr. Ricardo Gomyde • que "estabelece exigências para a obtenção ou
renovação da Carteira Nacional de Habilitação·.
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. nos tenmos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 08/08/2001.

PROJETO DE LEi W 765BI1995 - do Sr. Julio Redecker - que "acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-Lei n°
37. de 18 de novembro de 1996, Que "dispõe sobre o Imposto de Importação. reorganiza os serviços aduaneiros e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, com emenda e subemendas.

PROJETO DE LEI N° 872AJ1995 - do Sr. Nelson Trad - que "altera dispositivos da Lei n° 8.069, de 13 de julho de
.1990, q~e "dispõe sobre o Estalulo da Criança e do Adolescente e dá outras providências", relativos à adoção
mtemaclnal" .
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e das
emendas da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos do Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 905B/1995 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre o processo de abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado José Roberto Batochio, em 27/06/2000.

PROJETO DE LEI N° 910B/1995 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a interrupção no fornecimento de égua
por falta de pagamento, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO.
PARECER: peja constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.148A11995 - do Sr. zaire Rezende - que "acrescenta parágrafo ao artigo 488 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, a fim de alterar a
jornada de trabalho durante o aviso prévio e determina outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos dos substitutivos.

PROJETO DE LEI N° 1.221N1995 - do Sr. Joao Coser - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de
certidões negativas de débito relativas à infração ambiental, nos atos de transmissão de imóveis".
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, inadequada técnica legislativa e. no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.388B/1995 - do Sr. Júlio Redecker - que "cria o PrQ9rama de Segurança Veic\I\ar •
PROSEGVE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.250N1997 - do Sr. Serafim Venzon - que "dispõe sobre a antecipação de comemoração de
feriado e dá outras providências". (Apensados: PL 3.279/1997, PL 3.314/1997, PL 3.346/1997, PL 3.374/1997, PL
3.42711997, PL 3.430/1997, PL 3.448/1997, PL 3.505/1997, PL 3.514/1997, PL 3.74411997).
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e dos
apensados.
VISTA ao Deputado Jarbas Lima, em 08/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.446C/1997 • do Sr. Enio Bacci - que "cria a Semana de Educação Para Vida, nas escolas
públicas de todo o Pais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N" 3.7298/1997 • do Sr. Osvaldo Coelho - Que "dispõe sobre as condições exiglveis para a
identificação do couro e das matérias-primas sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e artefatos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.994B/1997 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches públicas
para crianças portadoras de deficiências físicas e mentais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste a das emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e Zulaiê Cobra, em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 4.040N1997 - do Sr. Paulo Paim - que "altera dispositivo do art. 69 da lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DI RCEU.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 09/10/2001.



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quarta-tcira 24 52677

PROJETO DE lEI W 4.0B9N1998 • do Sr. Enio Bacci • que "institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame de mamografla, custeados pelo SUS". (Apensados: Pl441/1999, PL 848/1999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade a técnica legislativa deste e dos apensados, nos termos dos
substitutivos, e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Familia.

PROJETO DE lEI N° 4.40911998 - do Sr. Silas Brasileiro - que "altera o inciso I do artigo 2° da Lei nO 7.394 de
29/10/1985" .
RELATOR: Deputado JOSÊ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade deste e pela constitucionalidade. juridicidade e técnica
legislativa do Substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 4.433A11998· do Sr. Cunha Bueno - que "estabelece normas para identificação das empresas
executoras de obras públicas".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE lEI N° 4.678/1998 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "modifica a redação do § 4° do art. 24 da Lei nO
4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mér·lto. pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão e Fernando Coruja, em 06/06/2000.

PROJETO DE LEI N° 4.77411998 - do Sr. Arnaldo Faria de Sa - que "institui o dia 23 de julho como o dia nacional
dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Brasil".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.827/1998 - da Sra. Zolaiê Cobra - que "institucionaliza e disciplina a mediação, com método
de prevenção e solução consensual de conflitos".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jarbas Lima, José AntOnio Almeida e Vicente Arruda, em 14/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 107/1999 - 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 1.352/1999, PL 4.684/2001).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa deste e dos apensados e, no mérito, pela
aprovação deste, dos PL nOs 30811999 e 1.352/1999, apensados, nos termos do substitutivo, e pela rejeição do PL
nO 4.684/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 135A/1999 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "toma obrigatório o registro dos casos de
desnutrição junto ao Ministério de Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde pelos órgãos que especifica
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 259A11999 - da Sra. Esther Grossi e Ben-Hur Ferreira - Que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, jUlidicidade e técnica legislativa, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e Zulaiê Cobra. em 25/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 382A11999 - do Sr. Nilson Mourão e outros - que "dispõe sobre a mudança do nome do
Aeroporto Internacional Presidente Médici, de Rio Branco, para Aeroporto Internacional Chico Mendes".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGElA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e má técnica legisletive deste; e pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJE.TO DE LEI N° 507/1999 - do Sr. Enio Bacc\ - que "modifica o inciso V do art. 265 da lei nQ 5.869, <le 11 de
janeiro de 1973 e dá outras providências". (Apensados: PL 512/1999).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela sua rejeição
deste; e pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 507 1999,
apensado, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 641N1999 - do Sr. José Militão - que "autoriza a doação ao Municipio de Caeté. Estado de
Minas Gerais. do terreno que menciona":
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RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI N° 659B/1999 - do Sr. Murilo Domingos - que "define sistema orgânico de produção agropecuária
e produto da agricultura orgânica, dispõe sobre a sua certificação. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda: das emendas de nOs 1,2,
4, 5, 6, 7. 8. 9 e 10 da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e do Substitutivo da
Comissão de Agricultura e Política Rural, com subemenda; e pela inconstitucionalídade da emenda n° 3 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

PROJETO DE LEI N° 778A11999 - do Sr. Alberto Fraga - que "institui na República Federativa do Brasil, a data de 13
de maio, como sendo o dia do Policial Militar".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela injuridicidade.

PROJETO DE LEI N° 795N1999 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece norma para o envio de acordos
internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substilutivo da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

PROJETO DE LEI N° 809N1999 - da Sra. Maria do Carmo Lara - que "dispõe sobre a descentralização dos
recursos destinados a programas de atendimento aos desnutridos e às gestantes em risco nutricional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 824N1999 - do Sr. Agnelo Queiroz· que "dispõe sobre a distribuição gratuita de
medicamentos para portadores de Câncer e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 641 BI1999 - do Sr. Robson Tuma - que "dispõe sobre a denominação de medicamentos a ser
utilizada em prescrições de médicos e odonlólogos".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 927N1999 - do Sr. Luiz Moreira - que "suprime o parágrafo unico do art. 2° da Lei nO 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, que Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática.

PROJETO DE LEI N° 94311999 - do Sr. Valdemar Costa Neto - que "proíbe inversão da ordem dos nomes
constantes na lista Única de Transplantes do Sistema Nacional de Transplanles se houver leito disponível em
Qualquer unidade hospitalar acessivel".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.013N1999 - do Sr. Enio Baeei - que "dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de
deficiência física ao sistema de transporte coletivo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 1.014N1999 - do Sr. José Machado - que "estabelece ao Poder Executivo a obrigatoriedade
de enviar formalmente ao Congresso Nacional os Programas de Metas Inflacionárias e de Emprego".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANT6NIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 1.043AJ1999 - do Sr. Or. Hélio - que "obriga a rede hospitalar, publica e privada, a realizar
estatística de óbitos bem como apresentar relatório médico".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família. com emendas e subemenda.
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PROJETO DE LEI N° 1.161AJ1999 - do Sr. Inácio Arruda - que "institui o dia 20 de julho como Dia Nacional do
Inventor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela injuridicidade.

PROJETO DE LEI N° 1.210/1999" do Sr. Agnelo Queiroz" que "altera dispositivos da Lei nO 5.517, de 23 de outubro
de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais
de Medicina Veterinária",
RELATOR: Deputado SéRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, nos termos do subslitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.219N1999 - do Sr. lédio Rosa - que "dispõe sobre a criação do Dia Nacional do
Consumidor" .
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 16/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.295A11999· do Sr. Adolfo Marinho· que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para disciplinar a exploraçao e a conduçao de veiculas de aluguel".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Viação
e Transportes. com emendas e subemendas.

PROJETO DE LEI N° 1.429/1999" do Sr. Osvaldo Biolchi - que "dispõe sobre a regularização fiscal e documental de
velculos usados de fabricação estrangeira, importados ao amparo de liminares concedidas em mandado de
segurança".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI NC 1.747/1999 - do Sr. Paulo Delgado - que "altera o caput do art. 1° e revoga o art. 4° do
Decreto-Lei n° 911, de 10 de outubro de 1969, que equipara o devedor nos contratos de alienação fiduciária ao
depositário nos contratos de depósito". (Apensados: PL 2.068/1999).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela conslilucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do apensado, oom emenda, e, no
mérito. pela aprovação, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Jaime Martins, em 04/10/2001.
O Deputado Jaime Martins apresentou voto em separado, em 10/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.883/1999 " do Sr. Paulo Octávio - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão nas
escrituras que versem sobre transações imobiliarias onerosas, seja a que titulo for, do nome da pessoa f1sica ou
jurldica que tenha intermediado a transação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Geraldo Magela e Jarbas Lima, em 05/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.887/1999" do Sr. Edison Andrino e outros - que ·possibilita o exame toxicológico em
alunos".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI ND 2.358/2000 - do Sr. Nelson Proença - que "altera a Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997,
dispondo sobre a propaganda eleitoral por meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive Internet, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.755/2000 - do Sr. Olavo Calheiros - que "altera a redação do art. 148 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, permitindo a médicos particulares ou conveniados a planos de saüde aplicarem os exames de
aptidão física e mental para obtenção ou renovação do documento de habilitação".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de Viação e
Transportes.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 30/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.766/2000 - do Sr. Odelmo Leão - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
"institui o Código de Trãnsito Brasileiro", para dispor sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N" 2.899/2000 - do Sr. Luis Barbosa - Que "institui o grau de Bacharel em Ciências Juridicas
como requisito indispensável à nomeação e exercício de cargo de Delegado de Policia".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 02110/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.90012000 - do Sr. Nice Lobão - que "declara feriado nacional o dia 22 de abril, data
comemorativa do Descobrimento do Brasil".
RELATOR: Deputa0 PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 2.910/2000· do Sr. Ricardo Ferraço - Que "dispõe sobre o transporte de trabalhadores rurais
ao local de trabalho".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Viação
e Transportes, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.971A/2000 • do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "moditica a Lei nO 6.902. de 27 de abril de
19B1".
RELATOR: Deputado SéRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Defesa do
Consumidor. Meio Ambiente e Minorias, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Vicente Arruda, em 09/10/2001.

PROJETO DE LEI NO 3.40712000 - do Sr. Luiza Erundina - que "declara o Arquiteto Oscar Niemayer, Patrono da
Arquitetura Brasileira".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.415/2000 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera o art. 5° da Lei nO 7.347, de 24 de julho de
1985, que "disciplina a ação civil publica de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. ao
consumidor. a bens e direitos de vator artlstico, estético, histórico.turistico e paisagístico e dá outras providêncías"_
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho. em 28/0812001.
O Deputado Zenaldo Coutinho apresentou voto em separado, em 05/0912001.

PROJETO DE LEI N° 3.614/2000 - do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre a responsabilidade civil das
empresas locadoras de veiculos em acidentes de trânsito e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 16/10/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.627A12000 - do Sr. Belinho Rosado - que "introduz modificação no Plano Nacional de
Viaçáo, incluindo trecho rodoviário que especifica".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e boa técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.926/2000 - do Sr. Michel Temer e outros - que "altera dispositivos da Lei n° 9.718. de 27 de
novembro de 1998, eliminando a cumulatividade das contribuições sociais PIS/PASEP e CONFINS, incidentes sobre
as operações de venda de mercadorias e serviços". (Apensados: PL 4.061/2001).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constilucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste. do apensado e da Emenda da
Comissão de Finanças e Tributação, com emenda.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 30/10/2001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
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PROJETO DE LEI N° 4.891/2001 • Do Sr. Josê Carlos Coutinho - Que "Adiciona parágrafo único ao art. 1.773, da Lei
nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916 (Código Civil Brasileiro), § 30 ao art. 1.031, da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de
1973 e altera a redação do item 25 do inciso I do art. 167 da Lei nO 6.015. de 31 de dezembro de 1973 (Lei de
Registros Públicos), para dispensa a homologação judicial da partilha amigável de pessoas capazes, permitindo que
seja levada a registro mediante a comprovação da quitação dos tributos incidentes'.
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI N° 5.171/2001 - da senhora Nair Xavier Lobo - que "modifica o Decreto-Lei 3.669, de 3 de outubro
de 1941 • Código de Processo Penal -tomando da competência do júri os crimes que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.

B • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 2.236/1999 - do Senhor Waldir Pires - que "Institui o Programa Pennanente de Combate à
Seca - PROSECA".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO.

PROJETO DE LEI N° 4. 169A12001 - do Senhor Eliseu Resende - que "Denomina "Rodovia Ormeo Junqueira
Botelho" trecho da BR-120, no Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

PROJETO DE LEI N° 4.798/2001 - do Senado Federal (PLS 573/1999) - que "Altera dispositivos da Lei nO 9.427. de
26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, disciplina o regime das
concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO.

PROJETO DE LEI N° 924N1999 - do Senhor Clementino Coelho - que "Denomina "Aeroporto de Petrolina - Dr.
Pacífico da Luz" o aeroporto do municlpio de Petrolina, Estado de Pernambuco" (Apensados: PL 1334/1999,PL
1702/1999).
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.

PROJETO DE LEI N° 2.660A/2000 - do Senhor Ricardo Berzoini - que "dispõe sobre leilão de bens apreendidos pela
Receita Federal".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

Decurso: 38 Sessão
Última Sessão: 26110/2001

Projetos de lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI 4.781/2001 - Da Sra. Maria do Canno Lara - que "Revoga o § 20 do art. 28, altera a redação do
caput e acrescenta a alínea 'e' ao § 10 do art. 29 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, que 'institui a Lei de
Execução Penal".
RELATOR: Deputado Lt=O ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI4.90B/2001 - Do Poder Executivo - que "Altera dispositivos da Lei nO 9.140, de 4 de dezembro de
1995, Que "reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou de acusação de
participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras
providências' .
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Horário: 9h
Local: Plenário 8, Anexo 11

A - Discussão e votação das Emendas da Comissão ao Orçamento Geral da União para
2002 (Projeto de Lei nO 32, de 2001-CN)
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Local: Plenário 8, anexo 11
Horário: 10h30min

A· Requerimentos:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Outubro de 200\

Da Sra. Ana Catarina e Outros - que "Requer que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
apresente Projeto de Decreto Legislativo sustando o Decreto nO 3.871, de 18 de julho de 2001, Que disciplina a
rotulagem de alimentos embalados que contenham ou sejam produzidos com organismos geneticamente
modificados, e dá outras providências".

Do Sr. Sérgio Novais - que "requer a realização de reunião de audiência pública com representantes da ANATEL e
do IDEC, a fim de debater a medição dos pulsos e valor da assinatura da telefonia fixa".

D!J Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "requer a realização de reunião de audiência pública, para debater a decisão da
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino-Confenem, de exigir fiador para matricula nas escolas
privadas, com a presença de representantes do Ministério da Educação, do Ministério Público, da CONFENEM, dos
segmentos de pais, dos procons, e de outros órgãos relacionados à educação particular".

Da Sra. Ana Catarina e Outros - que "requer envio de Indicação da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias ao Ministério da Justiça solicitando todas as providências cabfveis à luz do Código de Defesa
do Consumidor, no processo referente à empresa GOODYEAR, que tramita no Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor-DPOC·.

Do Sr. Salatiel Carvalho - que "requer que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
encaminhe indicação ao Presidente da Anatel através do Ministério das Comunicações, solicitando providências
para eliminar a cobrança abusiva pelas empresas de telefonia celular da taxa (assinatura básica) mensal, mesmo
após o consumidor ter solicitado o bloqueio da linha por ter sido vitimado por roubo, furto ou perda do aparelho",

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que "requer que seja realizada visita à Região Amazônica, especificamente a Zona
Franca de Manaus, com integrantes da Comissão de Fiscalização e Controle, da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minortas, da Comissão Desen\lo\\Iimento Urbano e Interior, da Comissão da
Amazônia e Desenvolvimento Regional, da Comissão Ciência e Tecnologia e da Comissão de Finanças e
tributação".

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita que seja realizada Audiência PIJblica, para discutir a questão a Política
Industrial de Medicamentos no Brasil, com representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais - ALANAC, da Associação dos Laboratórios
Oficiais do Brasil - ALFOB, da Associação Brasileira da Indústria de Química Fina - ABIFINA, Associação Brasileira
de Indústria Farmacêutica - ABIFARMA, da Federação Nacional dos Farmacêuticos - FENAFAR e do Conselho
Federal de Farmácia".

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que Solicita que seja realizada Audiência Pública, para tratar do Balanço das ações
dos órgãos envolvidos na continuidade das investigações da CPI, com representantes da Polícia Federal, do Banco
Central, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e do Conselho de Administrativa de Defesa
Econômica - CADE

Da Sra. Vanessa Grazziotin - que Solicita que seja realizada Audiência Pública, para discutir a questão da Polltica
de Medicamentos Genéricos no Brasil, com representante do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal,
Representante do Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul, Representante da Câmara de Medicamentos e da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVI5A.

Do SI'. Luciano Pizzatto - que requer a realização de reunião de audiência pública no dia 2811112001 (quarta-feira),
após o encerramento da reunião ordinária deliberativa, para lançamento do Livro "BIOOIVERSIDADE - A HORA
DECISIVA", de autoria de Marc Dourojeanni e Maria Tereza Jorge Pádua. e discussão sobre a temática, tendo
como expositores os autores do livro

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NO 3.321/2000 - da CPI DOS MEDICAMENTOS - que "dispõe sobre a definição de mercado
relevante no setor de produtos farmacêuticos das linhas humana e veterinária e a determinação do preço máximo de
venda ao consumidor, nos casos que especifica."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: favorável
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c-Proposições Sujeitas à Apreciação das Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.724/1993 - do Sr. Luciano Pizzato - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserir
mensagem de alerta sobre riscos à saúde em propaganda e embalagens de bebidas alcoólicas, tabaco e derivados",
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: favorável a este e contrário às emendas de nas 1 e 2, apresentadas na Comissão em 1993, e ao PL na
4.254/93, apensado

PROJETO DE LEI N° 794-Al1995 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "dá nova redação ao artigo 10 do Decreto n°
73.684, de 19 de fevereiro de 1974, que 'cria a Floresta Nacional do Tapajós, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: favorável a este e ao PL 939/95, apensado. com adoção do substitutivo da CAPR, com subemendas

PROJETO DE LEI N° 2.889/1997 • do Sr. João Paulo Cunha - que "proíbe a cobrança de estacionamento nos
parques privativos am estabelecimentos comerciais e de prestaçilo de serviços."
RELATOR: Oeputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: favorável a este e aos PI's nas 3.351/97, 3.356/97,3.552/97,3.467/97, 1.192/99 e 4.973101, apensados,
com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.010/1997 - da Sra. Laura Cameiro - que "veda a interrupção da prestação de serviços
essenciais por atraso no pagamento inferior a trinta dias".
RELATOR: Deputado Rt=GIS CAVALCANTE
PARECER: favorável a este e eos PL's nOs 4.865/98, 100/99. 1.458/99, 2.083/99, 2.497/00, 4.070/01, 4.687/01,
4.418/01,4.640/98. com substitutivo VISTA concedida ao Deputado Celso Russomanno, em 15/0911999

PROJETO DE LEI N° 28/1999 - do Sr. Paulo Rocha - que "veda a instalação de depósitos, com estrutura metálica,
em postos de serviços automotivos e suas correspondentes tubulações, sem proteção contra a corrosão".
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO
PARECER: favorável a este e aos PL's 217/199,1.479/1999, 166211999 e 2019/1999. apensados, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 454·N1999 - do Sr. Enio Bacci - que "estabelece normas para fiscalização de poços
artesianos e dá outras providências"
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: contrário a este e aos PL's nas 459/99 e 1.672199, apensados

PROJETO DE LEI N° 1.407/1999 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre a prestação de serviços pelas
instituições bancárias privadas e públicas, e dá outras providências".
RELATOR; Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: favorável a este. com substitutivo, às emendas denos 1S e 4S, com subemendas, e às de nOs 2S e 35,
apresentadas ao substitutivo.
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados Celso Russomanno e Luiz Alberto, em 03/10

PROJETO DE LEI N° 1.642/1999 - do Sr. Antônio Kandir - que "dispõe sobre a sujeição dos produtos importados
às normas de certificação de conformidade da Regulamentação Técnica Federal e dá outras providências. "
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: favorávet

PROJETO DE LEI N° 2.197/1999 - do Sr. Airton Dipp - que "altera a Lei nO 8.078. de 11 de setembro de 1990, que
'dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado R~GIS CAVALCANTE
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Milton Barbosa, em 26/09/2001

PROJETO DE LEI N° 2.315/2000 - do Sr. Alolzio Mercadante - que "torna obrigatória a realização de audiências
públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras de serviços
públicos antes que os mesmos sejam autorizados pelas respectivas agências reguladoras setoriais e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.578-N2000 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a implantação de norma técnica que
regule a fabricação e a comercialização de doces e chocolates com brinquedos acondicionados em seu interior e dá
outras providências",
RELATOR: Deputado VALDECI PAIVA
PARECER: favorável. com substitutivo
VISTA concedida ao Deputado Luiz Ribeiro, em 19/09
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PROJETO DE LEI N° 2.595/2000 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre a manutenção de elevadores em
edifícios residenciais e comerciais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável a este e aos PL's nOs 3.644/00 e 4.701/01, apensados, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.718/2000 - do Sr. Dr. Rosinha - Que "dispõe sobre a venda de espaços para publicidade nos
sistemas de transporte rodoviário, ferroviário e metroviário de passageiros".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.110/2000 - do Sr. Miiton Monti • que "dispõe sobre a obrigatoriedade da exposição de
informações comprobatórias da calibração de instrumentos ou equipamentos de medição Que afetem produtos ou
serviços oferecidos à população".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 3.598/2000 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "dispõe sobre distribuição preferencial aos
Municípios de parcela dos recursos provenientes de multas e autuações de natureza ambiental"
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: favorável, com emenda
VISTA concedida ao Deputado Paes Landim, em 10110

PROJETO DE LEI N° 3.626/2000 - do Sr. Francisco Garcia - que "obriga os hotéis destinados ao turismo ecológico a
apresentar ao órgão competente do Poder Executivo Federal projeto de tratamento de reslduos orgânicos".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NO 3.628/2000 - do Sr. Celso Giglio • que "acrescenta dispositivo à Lei na 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, disciplinando a cobrança de tarifas no transporte de menores
de idade,"
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado Luiz Ribeiro, em 03/10

PROJETO DE LEI N° 4.052/2001 - do Sr. José Carlos Coutinho - que" altera o Decreto-lei, nO 73, de 21 de
novembro de 1966, fixando prazo máximo para pagamento de indenização de sinistros por parte das sociedades
seguradoras e estabelecendo a multa aplicável no caso de seu descumprimento"
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
PARECER: favorável
VISTA concedida ao DeputadO Luiz Ribeiro. em 03/10

SEM PRAZO DETERMINADO

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 33/2000 - do Sr. Gustavo Fruet- que "propõe que a Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias fiscalize a Petrobrás, em sua atuação de prevenção e controle
de acidentes"
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
RELATÓRIO PRÉVIO: contrário à implementação

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS(5 SESSÕES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso:Sa Sessão
Última Sessão: 24/1012001

PROJETO DE LEI N° 3.238/2000 - do Sr. Ademir Lucas - que "proíbe a inclusão de mutuário do sistema financeiro
da habitação. no cadastro de inadimplência e dá outras providências".
RELATOR: Oep. Salatiel Carvalho
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 9h

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO do Sr. Pedro Eugênio· que "Solicita seja realizada audiência publica para discutir as alternativas
para estruturaçáo do órgão regional de desenvolvimento do Nordeste em face da Medida Provisória nO 2.156
3/2001".

REQUERIMENTO do Sr. Roberto Pessoa - que "Solicita sejam convidados para audiência pública os Senhores:
Tenente Brigadeiro do Ar Cartas de Almeida Baptista - Comandante da Aeronautica, Coronel-Aviador Gerson
Nogueira Machado de Oliveira - Comandante da Base Aérea de Fortaleza e o Dr. Eduardo Augusto Campos 
Presidente do Aero Clube do Ceara, a comparecerem a esta Comissão para prestar esclarecimentos sobre a
transferência do 1° Grupamento do 4° Grupo de Aviação (1°/4° GAV), da Base Aérea de Forlaleza-CE para Natal 
RN.

REQUERIMENTO do Sr. Salomão Gurgel - que "Requer seja solicitado ao TeU a realização de Inspeção
extraordinária em contratos celebrados entre a SUDENE e as entidades indicadas".

B • DISCUSSÃO SOBRE EMENDAS DA COMISSÃO AO ORÇAMENTO

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 09, anexo 11 da Câmara
Horário: 14 horas

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em parceria com as Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Câmara dos Deputados

TEMA:
Discutir soluções para amenizar os impactos da construção da usina hidrelética Corumbá IV, na região do Entorno
de Brasília

CONVIDADOS:
- Dr. RICARDO RANGEL - Promotor de Justiça do Ministério Público da Comarca de Luziãnia de Goiás;

- Deputado Distrital CHICO FLORESTA - Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do
Distrito Federal;

- Dr. JOÃO ARNOLFO CARVALHO DE OLIVEIRA - Conselheiro do Fórum Ambiental do Distrito Federal e Entorno;

- Sr. EDMIR MOREIRA CARDOSO - Diretor Executivo do Consórcio Corumbá Concessões S.A.; (a confirmar)

- Dr. EMILIANO LOBO DE GODOI • Diretor de Qualidade Ambiental da Agência Goiana de Meio Ambienle;

- Reverendo JOÃO LUIZ FURTADO - Presidente da Associação Bethel - Igreja Presbiteriana e Independente do
Brasil;

- Deputado JOSÉ LOPES - Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do EstadO de
Goiás; (a confirmar)

- Sra. MARIA SOSÂNGELA DE M. F. DO LAGO CRUZ - Superintendente de Concessões e Autorizações de
Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica;
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- Dra. IVANA FARINA· Procuradora de Justiça do Estado de Goiás. (a confirmar)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

REUNIÃO,ORDINÁRIA

Local: Plenário 10. Anexo 11
Horário: 9h3D

A - Emendas ao Orçamento Geral da União:

Apreciação das propostas de emenda da Comissão ao PL nQ 32/2001-CN - que "estima a Receita e Fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 2.002".

B • Proposições Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:

URG~NCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.093/01 - da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC 1456/1999) - Que "aprova o texto do Acordo de Admissão de Titulos e Graus Universitários para o Exercício
de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do MERCOSUL".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: pela aprovação

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.907/01 - do SENADO FEDERAL (PlS 50/00) - que "acrescenta dispositivo ao art. 3° da Lei
n° 8.650, de 22 de abril de 1993, que dispõe sobre as relações de trabalho do Treinador Profissional de Futebol e dá
outras providências, a fim de permitir ao jogador de futebol, o exercício da profissão nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pala aprovação
Vista à Deputada Esther Grossi, em 10.10.2001

C • Proposições Sujeitas à Apreciação conclusiva da Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.795/01 - do Senado Federal- que "altera o art. 3° da Lei n° 4.069-A, de 12 de junho de 1962.
dando nova denominação aUniversidade do Amazonas".
RELATOR: Deputado ATILA LIRA
PARECER: pela aprovação

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.476/01 - do Sr. Nelson Marchezan - que "acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece as diretrizes e bases da educação nacional' e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: pela aprovação
Vista concedida ao Deputado Nelo Rodolfo. em 19.92001

PROJETO DE LEI N° 3.343/00 - do Sr. Dr. Hélio - que "acrescenta parãgrafo aos artigos 50 e 91 da Lei 9615, de 24
de março de 1998. que 'institui normas gerais sobre desporto e dá outras proYidências"'.
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA
PARECER: pela aprovação, com emenda

PROJETO DE LEI N° 2.453/00 - do Sr. Robério Araújo - Que "acrescenta inciso IV, ao parágrafo segundo do artigo
13 da Lei 9249, de 26 de dezembro de 1995. que "altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro liquido, e dá outras providéncias", e inciso VII, ao artigo 12, da Lei
9250. de 26 de dezembro de 1995. que 'altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras
providências'" .
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA
PARECER: pela aprovação
Vista ao Deputado Osyaldo Biolchi, em 31.5.2000
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PROJETO DE LEI N° 4.429/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "altera a redação da Lei 9610, de 19 de fevereiro
de 1998, dispondo sobre os eventos públicos gratuitos promovidos pelas prefeituras municipais".
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.484/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "veda o uso de propaganda e publicidade de
livros didáticos de todos os nlveis, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado Ivan Valente, 19.9.2001

PROJETO DE LEI N° 4.099/01 - do Sr. SALVADOR ZIMBALDI - que "institui a proclamação de São Tomás Moro
como Patrono dos Governantes e Políticos".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação
Vista à Deputada Marisa Serrano, em 10.10.2001

PROJETO DE LEI NO 4.694/01 - do Sr. Cunha Bueno - Que "proíbe a contratação de qualquer lipo de patrocínio para
a Seleção Brasileira de Futebol".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 3.551/00 - do Sr. Jaques Wagner - que "institui o dia 16 de julho como Dia da Rádio
Comunitária".
RELATOR: Deputado PAULO JOSÊ GOUV~A

PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 3.688/00 - do Sr. JOSÉ CARLOS ELIAS - que "dispõe sobre a introdução de assistente social
no quadro de profissionais de educação em cada escola".
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: pela aprovação
Vista à Deputada Esther Grossi, em 10.10.2001

PROJETO DE LEI N° 3.919/00 - do Sr. Nelson Pellegrino - que "proclama Patrono do pessoal subalterno da Marinha
do Brasil o Marinheiro João Cândido Felisberto".
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: pela rajeição
VISTA ao Deputado Gilmar Machado, em 31/05/2001

PROJETO DE LEI N° 4.185/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "institui o Dia Nacional da Escola Pública".
RELATOR: Deputado PAULO JOS~ GOUVI:A
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.245/01 - do Sr. JoséAleksandro - que "institui o Dia Nacional do Perdão".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.265/01 - da Sra. Luiza Erundina - que "institui o dia 13 de dezembro como o 'Dia Nacional do
Forró"'.
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela aprovação
Vista concooida ao Deputado Wolney Queiroz, em 29.8.2001

PROJETO DE LEI N° 4,268/01 - do Sr. Roberto Jefferson - que "devolve à UniverSidade Federal do Rio de Janeiro
sua denominação primitiva de Universidade do Brasil",
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: pela aprovação
Vista à Deputada Celcita Pinheiro, em 10.10.2001

PROJETO DE lEI N° 4.292101 - do Sr. Arolde de Oliveira· que "institui o dia da Confissão Religiosa".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado Gilmar Machado, em 29.8.2001

PROJETO DE LEI N° 4.401/01 - Executivo Federal - que "inscreve o nome do Jornalista José Hip61ito da Costa
Furtado de Mendonça no Livro dos Heróis da Pátria".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação
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PROJETO DE lEI N° 4.414/01 - do Sr. Cezar Schimler - que "institui o Dia Nacional do Supervisor Educacional".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.457/01 - do Sr. Marcos Afonso· qua "institui o Dia Nacional dos Povos da Floresta e dá
outras providências". •
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.466/01 - do Sr. Murilo Domingos - que "institui o Dia Nacional do Rio".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.468/01 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "institui o Dia Nacional da Voz".
RELATOR: Deputado AGNElO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.566/01 - do Sr. Jaime Martins - que "institui o Dia Nacional das Associações de Moradores
de Bairros e Conselhos Comunitários Rurais".
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.643/01 • do Sr. Marcos Cintra • que "institui o Dia Nacional do Escrivão de Policia, a ser
comemorado anualmente no dia 5 de novembro".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.674/01 - do Sr. Júlio Redecker - que "institui o Dia Nacional do Curtidor, nas condições que
especifica".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado Pastor Amarildo, em 29.8.2001

PROJETO DE LEI N" 4.743/01 - do Sr. Lincoln Portela - que "acrescenta incisos aos arts. 36 e 43 da Lei nO 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação
Vista concedida ao Depulado Osvaldo Biolchi. em 10.10.2001

PROJETO DE LEI N" 4.823/01 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "institui o Dia do Acupunturista".
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.002/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "acrescenta novo parágrado ao art. 46 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional', introduzindo
critério para criação de cursos e instituições de ensino superior".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 542-N99 - do Sr. Paulo José Gouvêa - que "institui beneficio fiscal à concessão de bolsa de
estudo, a crianças carentes, por parte de escolas particulares".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 763/99 - do Sr. Zezé Perrella - que "altera dispositivos da Lei na 9.615, de 24 de março de
1998. que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências". Apensados: PL 148811999, PL
1754/1999, PL 1755/1999, PL1836/1999, PL 1852/1999 e PL 2779/2000.
RELATOR: Deputado G1LMAR MACHADO
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 1.488199, 1.754/1999, 1.755/1999. 1.836/1999. 1.85211999 e 2.779/2000,

apensados

PROJETO DE LEI N° 1.B16-N99 - do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que "institui o 'Dia Nacional dos Agentes
Comunitários de Saúde"'.
RELATOR: Deputado CLEMENTlNO COELHO
PARECER: pela rejeição

PR.OjETO DE LEI N° 2.940/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta inciso ao art 473 do Decreto-Lei nO
5.452, de 1° de maio de 1943. que dispõe sobre a C.L.T. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação, com emenda
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VISTA ao Deputado Flávio Arns, em 22108/2001

PROJETO DE LEI N° 3.148100 • do Sr. Romeu Queiroz - que "dá ao trecho da BR-418 situado no Estado de Minas
Gerais, o nome de 'Rodovia Deolisano Rodrigues de Sousa'''.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 3.987100· do Sr. Átila Lira· que "dispõe sobre o ensino da língua espanhola".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação, com emenda

PROJETO DE LEI N° 4.164/01 - do Sr. Roberto Rocha - Que "dispõe sobre o ensino de noções de legislação fiscal e
tributária no ensino médio e superior'.
RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.178/01 - do Sr. Marcos Afonso - que "dispõe sobre o aproveitamento de vagas em
instituições públicas de educação superior".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.471101 - do Sr. Costa Ferre'lra - que "institui o Dia Nacional da Fé Cristã".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 2.135/99 - do Sr. Ronaldo Cezar Coelho· que "modifica dispositivos da Lei n° 9.131, de 24 de
novembro de 1995". Apensado: PL 2744/2000.
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação deste, e do PL.2744/2000, apensado, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.271/01 - do Sr. Nela Rodolfo - que "institui o Dia Nacional da Cultura e da Paz". Apensado:
PL 4821/2001.
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-4821/2001, apensado

PROJETO DE LEI N° 4.824/01 - do Sr. José Janene - que "dispõe sobre o ensino profissionalizante nas escolas
públicas".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.962/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - Que "dispõe sobre a proibição de venda de refrigerantes
em escolas de ensino fundamental".
RELATORA: Deputada MIRIAM REIO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 2.264-N96 - do Sr. Paulo Rocha - que "institui a Residência em Enferrnagen e dá outras
providências". Apensados: PL 2322/1996 e PL 4210/1998.
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do PL-232211996, e do PL-4210/1998, apensados, da emenda
apresentada na CTASP ereapresentada na Comissão e das emendas adotadas pela CTASP

PROJETO DE LEI N° 1.532/99 - da Sra. Angela Guadagnin - Que "dispõe sobre a elaboração e arquivamento de
documentos em meios eletromagnéticos".
RELATOR: Deputado NELa RODOLFO
PARECER: pela rejeição
VISTA ao Deputado Ivan Valente, em 23/05/2001
O Deputado Ivan Valente apresentou voto em separado em 06/0612001

PROJETO DE LEI N° 3.701/00 - do Sr. Edison Andrino - Que "torna obrigatório estágio semestral de estudantes
universitários, como atividade curricular do último semestre do curso, em comunidades carentes de sua cidade".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.170/01 - do Sr. Julio Semeghini - Que "institui o Dia Nacional do Maquinista Ferroviário".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.244/01 - do Sr. Ricardo Berzoini - Que "adiciona parágrafo ao art. 1° da Lei nO 9.870, de 23
de novembro de 1999. que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
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PROJETO DE LEI N° 4.412/01 - do Sr. Cezar Schirmer - que "regulamenta o exerclcio da profissão de Supervisor
Educacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.793/01 - do Sr. Wolney Queiroz - que "dispõe sobre critérios para inscriç.ão de personagens
históricos no Livro dos Heróis da Pátria, situado no Panleão da Liberdade e da Democracia, e dá oulras
providências".
RElATOR: Deputado BONlFAclO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 3.280-A/OO - do Sr. De Velasco - que "dispõe sobre B limitação da exibição e veiculação da
luta livre ou "vale-tudo" nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 3.379/00 - do Sr. Chico Sardelli - que "acrescenla parágrafo ao art. 26 da Lei n° 9.394. de 20
de dezembro de 1996, que 'estabelece as diretrizes e bases da educação nacional"'. Apensados: PL 385712000, PL
3.964/200 e PL 4559/2001.
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: pela rejeição deste. do Pl-3857/00, do PL 3.964/00 e do PL-4559J2001. apensados

PROJETO DE LEI N° 3.695/00 - do Sr. Lincoln Portela - que "institui o funcionamento de todas as escolas públicas
do pais. em um dia por mês. que será no Sábado ou Domingo, para os fins que especifica" .
RELATOR: Deputado PAULO JOSÉ GOUV~A
PARECER: pela aprovação, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.826/00 - do Sr. Agne/o Queiroz - que "institui a Bolsa-Atleta". Apensado: PL 464812001.
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição do PL-4648/2001, apensado

PROJETO DE LEI N° 4.549/01 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "dá nova redação ao art. 21 da Lei n° 7.210, de 11 de
julho de 1984, que 'institui a Lei de Execução Penal'''.
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.621101 - do Sr. Enio Bacci - que "determina a instalação de cursos de informática e de língua
estrangeira, gratuitos, e dá oulras providências".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação

SEM PRAZO DETERMINADO

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
("Provão"). o Exame Nacional do Ensino Médio ~nem), realizados pelo Conselho Nacional de Educação e pelo
Ministério da Educação".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela não implementação

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 26/10/01

Projeto de Lei ( art. 119, t 11 § 1°)

PROJETO DE LEI N° 5.203/01 - do Sr. Lavoisier Maia - que "institui o programa de avaliação seriada nas instituições
federais de ensino superior."
Relalor: Deputado JOSE UNHARES
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A proposição abaixo somente receberá emendas apresentadas por membros desta comissão

Projeto de Lei na 4.429/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcelos· que "altera a redação da Lei nO 9.610. de 19 de fevereiro
de 1998. dispondo sobre os eventos públicos gratuitos promovidos pela prefeituras municipais".
Relator: Deputado NELO RODOLFO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SEMINÁRIO "O BRASIL E A ALCA"

Local: Auditório Nereu Ramos
Horário: 9h

A V I S OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão :29/10/01

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • IDa Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.093J99 - do Senado Federal - que "dispõe sobre a dedução dos gastos com trabalhadores
domésticos na declaração anual de ajuste do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. e dá outras
providências". (Apensados: PL's nOs 1.001/95. 2.459196. 2.491/96. 4.113J98. 4.133198,4.541/98.4.592/98,4.629/98,
74199, 315/99, 764/99. 875199, 1.085/99, 1.248/99. 1.249/99. 1.550/99, 1.792/99, 1.815/99, 1.942199, 1.960/99.
1.994/99, 2.210/99, 2.408/00, 2.441/00, 2.449/00, 3.151/00, 3.161/00. 3.221/00. 3.445/00. 3.461fOO. 3.397/00,
3.382100, 3.603100. 3.714/00, 2.519/00, 2.526/00, 2.564100, 2.513/00. 4.374/01, 4.446101, 4.443/01, 4.921/01,
5.043/01 e 5.069/01)
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 26/10/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (Art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N° 2.0aO-N96 - do Ministério Público da União (MSC PGR nO 02/96) - que "dispõe sobre a
criação das Procuradorias da República nos Municípios de Franca, de Cascavel e de Volta Redonda. nos Estados
de São Paulo, do Paraná e do Rio de Janeiro, e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 2.738-NOO - do Ministério Público da União (MSC nO 01/00)· que "dispõe sobre a criação de
cargos de Procuradores Regionais da República, de funções comissionadas e cargos efetivos no âmbito do
Ministério Público Federal e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 4.018-AJ01 • do Poder Executivo (MSC nO 35101) - que ·concede pensão especial a Maria
José Pereira Barbosa Lima ".
RELATOR: Deputado JOÃO EDUARDO DADO

B • Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 867-Bf99· do Sr. Gilberto Kassab - que "Institui o Plano Nacional de Pedras e Metais
Preciosos e dá outras providências ".
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RELATOR Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 4.250-A/Ol - do Sr. Luiz Biltencourt - 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

PROJETO DE LEI N° 4.583-A/Ol - do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica o § 2' do art. 1° do Decreto-Lei nO
791. de 27 de agosto de 1969, isentando os idosos com mais de 65 anos do pagamento de pedágio ".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA
PROJETO DE LEI N° 4.721-A/01 - do Sr. Marcos Cintra • que "eleva o índice de cálculo do crédito presumido do
Imposto sobre Produlos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS ".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N" 4.722-A/01 . do Sr. Marcos Cintra - que "dispõe sobre a instituição de crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados. para ressarcimento do valor da COFINS, contlibuição para o PIS/PASEP e
CPMF nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 10, Anexo \I
Horário: 14h

A - Sugestões:

1 - Sugestões de Emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual

2 - SUGESTÃO N° 1/01 - da Associação dos Juízes Federais do Brasil - que "dispõe sobre a
informatização do processo judicial e dá outras providências".

RELATOR: Deputado NEY LOPES

PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 10/10/2001

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 9h30m·lO.

Requerimentos:

Do Sr. Ricardo Ferraço, que solicita ao Tribunal de Contas da União, para que seja instalada uma Inspeção
extraordinária na aplicação dos recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. no Estado do Esplrito
Santo.

Do Srs. Milton Temer e Henrique Fontana, que solicitam audiloria do Tribunal de Contas da União no Ministério da
Agricultura e Abastecimento e demais ministérios.

Do Sr. Wellington Dias, que solicita ao Tribunal de Contas da União informações sobre as medidas tomadas a
propósito do processo nO 525.092/1995-1 a respeito do convênio n °150/94 celebrado entre a Fundaçào Nacional de
Saúde e a Prefeitura Municipal de Esperantina - Piauí, visando a construção do Hospital Maternidade naquela
cidade no valor total de R$ 206.440,00.

Da Sra. Vanessa Grazziotin, que solicita ao Tribunal de Contas da União todos os relatórios de inspeção dos
processos com indícios de irregularidades no Estado do Amazonas.
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Dos Srs. Luiz Fernando e Alberto Fraga, que solicitam seja convidado para depor o jornalista Edson Santos, a fim de
prestar esclarecimentos sobre a grilagem de terras públicas no Distrito Federal.

Do Sr. Wellington Dias, que solicita sejam convidados os Srs. Presidente do CNT e o Diretor-Geral do DNER a
comparecer a esta comissão para discutirem os relatórios de suas entidades sobre as condições das rodovias
federais brasileiras.

Do Sr. João Magno, que solicita seja convidada a Promotora de Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, Sra. Alessandra Queiroga, para, em reunião reservada, prestar
esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades na Companhia Imobiliária de Brasília.

Da Sra. Vanessa Grazziotin e do Sr. Wellington Dias, que solicitam seja realizada visita à Região Amazônica,
especificamente a Zona Franca de Manaus, com integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, da Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional, da Comissão Ciência e Tecnologia e da Comissão
de Finanças e tributação, com o objetivo de conhecer 1n loco" a Zona Franca de Manaus e debater com os
dirigentes da SUFRAMA, questões relativas ao seu funcionamento e perspectivas.

Dos Srs. Alberto Fraga e Wagner Rossi, que solicitam sejam convidados para depor os Srs. Valmir Alves de
Carvalho e Mauro Aguiar Machado ex-delegados da Delegacia do Meio Ambiente, e o Sr. Germano Carlos
Alexandre, sobre a grilagem de terras públicas no Distrito Federal.

Da Sra. Vanessa Grazziotin, Que solicita ao Tribunal de Contas da União - TCU, fotocópias de todos os relatórios
das deliberações e recomendações, decorrentes de auditorias realizadas em 2000, referentes ao exercício de 1999,
do Programa de Qualificação Profissional - PLANFOR. financiado com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.

Do Sr. Wellington Dias, que solicita ao Sr. Ministro de Estado da Saúde o envio de relatório de auditoria e relatório
de visitas elaborados pelos técnicos do Ministério da Saúde referentes ao chamado "mutirão de varizes", realizados
na Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Piauí.

Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.o 07/99 - do Sr. Geraldo Magela e outros, que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize as operações de empréstimo do Banco do Brasil para a
Construtora Encol".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER.
RELATÓRIO PRÉVIO: favorável à implementação.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.o 48/2001 - do Sr. Manoel Vitório, Que "propõe Que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize a execução do Programa Pantanal, sob a responsabilidade do
Ministério do Meio Ambiente",
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO.
RELATÓRIO PR~VIO: favorável à implementação.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.o 52/2001 - dos Srs. João Magno e Ricardo Berzoini, Que "propõe
Que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, fiscalize o Banco Central do Brasil, em sua ação no que
concerne à atuação daquele órgão no controle das abusivas tarifas e juros extorsivos Que os bancos brasileiros
estão cobrando, proporcionando fabulosos lucros. especialmente nos bancos privados".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS.
RELATÓRIO PR~VIO: favorável à implementação.
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Local: Plenário 16 - Anexo 11
Horário: 9h

A· Requerimentos:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Outubro de 200l

Do Sr. Salvador Zimbaldi - que "requer. nos termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada de pauta do
Requerimento, de autoria dos 5rs. Aloizio Mercadante e Fernando Ferro, que 'solicita sejam convocados o Ministro
de Minas e Energia. Sr. José Jorge de V. Lima, o Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica
GCE, Sr. Pedro Parente e o Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, Sr. José Mário Miranda
Abdo, a comparecerem a esta Comissão, para prestarem esclarecimentos sobre a crise de energia, perspectivas de
investimentos e política de tarifas públicas."

Dos Srs. A1oízio Mercadante e Fernando Ferro - que "solicita sejam convocados o Ministro de Minas e Energia, Sr.
José Jorge de V. Lima. o Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica-GCE, Sr. Pedro Parente e o
Diretor-Geral da Agência Nacional <le Energia Elétrica-ANEEl, Sr. José Mário Miranda Abdo, a comparecerem a
esta Comissão, para prestarem esclarecimentos sobre a crise de energia, perspectivas de investimentos e politica
de tarifas públices."

Do Sr. Antônio Cambraia - que "solicita a realização de Audiência Pública, com a presença de representantes do
Ministério de Minas e Energia e do Profes50r Caio LÓ5Sio Botelho, para debater sobre o horário de verão,
especialmente Quanto a sua influência no consumo de energia elétrica no Nordeste".

Do Sr. Clementino Coelho - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda quanto à inclusão de privatizaç5es
de usinas hidrelétricas no acordo a ser celebrado com o FMI, nos termos dos arts. 115 e 116 do Regímento Interno,"

Do Sr. Luiz Sérgio e Outros - que "requer a realização de Audiência Püblica com o Presidente da ANEEL, o
Presidente do PROCON do Distrito Federal, o Secretário Estadual de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e
também com o Presidente do IDEC, para prestarem esclarecimentos sobre a responsabilidade e direitos dos
consumidores, no ressarcimento por avaria causada em aparelhos elétricos devido a bruscas variações de tensão
na rede."

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões:

Tramitação Ordinária

1 - PROJETO DE LEI N° 1.534-N99 - do Sr. Jorge Costa - que ·proíbe a privatização de usinas hidrelétricas em
todo o País,"
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: contrário.
VISTA ao Deputado Gilberto Kassab. em 13/12/00.
VISTA ao Deputado Francisco Garcia, em 10/10/01.

2 - PROJETO DE LEI N° 2.243/99 . da Sra. Miriam Reid - que "altera dispositivos da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de
1997, especialmente no Que se refere a distribuição das parcelas dos valores devidos a título de royalties
excedentes eespeciais, destinando-os aos Municlpios para Incentivar programas no setor pesqueiro."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO.
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA ao Deputado Salvador Zimbaldi, em 10/10/01, que apresentou voto em separado em 15/10/01.

3 - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 26/00 - do Sr. Gervásio Silva - que "propõe que a Comissão
de Minas e Energia realize ato de fiscalização e controle sobre as liminares judiciais concedidas contra a cobrança
da COFINS do setor de distribuição de combustíveis pela Petrobrás."
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS.
RELATÓRIO PRt:VIO: pela prejudicialidade.

4 - PROJETO DE LEI NO 3.620/00 - do Sr. José Indio - que "dá nova redação ao art. 26 do Decreto-Lei nO 227, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei nO 9.314, de 14 de novembro de 1996."
RELATOR: Deputado lVÂNIO GUERRA.
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA ao Deputado Fernando Ferro. em 03/10101.

5 - PROJETO DE LEI N° 4.138/01 • do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "cria o Programa Nacional de Instalação de
Coletores Solares - PROSOL."
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~TOR: Deputado JOSÉ AlEKSANDRO.
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA aos Deputados Clementino Coelho e Carlos Alberto Rosado, em 16/05/01.

6 - PROJETO DE LEI N° 4.751/01 - do Sr. Rafael Guerra - que "cria os Comitês Internos de Racionalização do
Consumo de Energia - CIRCE."
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ.
PARECER: favorável.

7 - PROJETO DE LEI N° 4.806/01 • do Sr. Clementino Coelho - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.433. de 08 de
janeiro de 1997. com a finalidade de destinar parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos
hídricos para o financiamento de projetos destinados a garantir o fornecimento perene de água potável a populações
rurais do Semi-érido do Nordeste."
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO ROSADO.
PARECER: favorável.
VISTA ao Deputado José Carlos Aleluia, em 03/10/01.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 11 h

A - Discussão e votação das emendas da Comissão para o Orçamento Geral da União
para 2002

B - Requerimentos:

80/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "requer seja convidada a Sra. Marisa Almeida D. Edniz, Diretora da Agência
Brasileira de Inteligência, para prestar esclarecimentos sobre o agravamento da crise internacional e sua
repercussão no Brasil, bem como o desenvolvimento da estruturação da Abin e suas necessidades para atuar como
õrgão central do sistema de inteligência brasileiro.

81/01 - do Sr. Neu Lopes - que "requer seja convidado o Embaixador Dr. VaruJan Burmaian para expor os objetivos
e resultados concretos da "missão especial", cuja direção lhe foi entregue pelo Governo Brasileiro, bem como as
possibilidades efetivas de incremento das relações diplomáticas e comerciais com aqueles povos e,
especificamente, a possibilidade de importação de produtos daquela região para distribuição no Mercosul".

c - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Câmara:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.143/99 • do Senado Federal· que "dispõe sobre o registro genealógico de cães. a
Identificação especial de cães perigosos, acrescenta o art. 131-A ao Código Penal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO
PARECER: favorável ao 2.143/99 e contrário ao PLs nOs 1.798/99, 2.361/00 e 2.690/00, apensados.
VISTA: Deputado LUCIANO PIZZATTO, em 26/09/2001
O Deputado LUCIANO PIZZATO apresentou voto em separado, em 10/10/2001

PROJETO DE LEI N° 4.025/01 - da CPI do Narcotráfico - que "insere § 3° no art. 21 da Lei nO 6.368, de 21 de
outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico i1fcito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM N° 296/01 - 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 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 Alcãntara. celebrado em Brasllia, em 18 de abril de 2000."
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES
PARECER: contrário
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VISTA CONJUNTA: Deputados ALBERTO GOLDMAN, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, FRASCISCO
RODRIGUES, LUIZ CARLOS HAULY e MILTON TEMER, em 29/0812001
O Deputado MILTON TEMER apresentou voto em separado, em 06/09/2001

PROJETO DE LEI N° 4.810101 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica o Decreto-Lei nO 1001, de 21 de
outubro de 1969 - Código Penal Militar e o Decreto-Lei nO 1002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo
Penal Militar."
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER: favoravel

D- Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.316/01 - do Senado Federal - que "allera o caput do art. 2° do Decreto-Lei nO 9.760, de 5 de
setembro de 1946, atualizando o conceito de terrenos de marinha."
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: favorável ao PL n° 4.316/01, com emenda, e contrário aos PLs nOs 3.593/00 e 3.814/00, apensados
VISTA: Deputado JORGE WILSON. em 3/10101
O Deputado JORGE WILSON apresentou voto em separado, em 10/10/01

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Reunião: Plenario 7, Anexo 11
Horário: 9:30 h

A· Requerimento:

Do Senhor Deputado Rafael Guerra que "Requer o envio de Indicação da Comissão de Seguridade Social e Família
ao Poder Executivo, relativa à complementação de despesas hospitalares e honorários médicos, nas internações em
que o paciente optar por acomodações especiais

Da Senhora Deputada Jandira Feghali que "requer, nos termos regimentais, a realização de Audiência Pública para
o dia 27/11, para debater a Violência contra a Mulher ".

B • Proposições Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:

URG~NCIA CONSTITUCIONAL

PROJETO DE LEI N" 5492101 - do PODER EXECUTIVO - (MSG N° 1074/01) que "Allera a redação do § 1° do art.
1° da Lei n° 9.436, de 05 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a jornada de Médico, Médico de Saúde Pública,
Médico do Trabalho e Médico Veterinário da Administração Pública Federal direta. das autarquias e das fundações
públicas federais".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.320-NOO - da CPI DOS MEDICAMENTOS - que "altera dispositivos da Lei n° 9.762, de 26
de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilancia Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, e dá outras providências'"
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE
PARECER: favoravel

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 1919-C, DE 1991, que "cria o Programa Nacional
para Atividades de Extensão Universitária em Saúde, na Amazõnia Legal".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO
PARECER: favorável às Emendas de nOs 1 a 4
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 732/00 - da Sra. MARIA ABADIA - que "Susta as Resoluções nOs 1 e 2,
de 20 de dezembro de 2000, do Conselho de Geslão da Previdência Complementar, bem como os incisos IV e V do
Art. ~1 do Decreto na B1.240, de 20 de janeiro de 1971',". (Apensados: PDC B~612001, PDC B3BJ2001,. PDC
841/2001, POC 846/2001, POC 847/2001 e POC 848/2001)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável a este e ao PDC 836/2001, ao PDC 838/2001, ao PDC 841/2001, ao PDC 846/2001, ao PDC
84712001 e ao PDC 848/2001, apensados, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.182/99 - do Sr. DJALMA PAES - que "acrescenta parágrafo ao art. 103 da Lei n° 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo sobre antecedentes delituosos após os
dezoito anos de idade."
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
PARECER: contrário

c - Proposições Sujeitas à Apreciação conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 316-AJ99 - do Sr. SIMÃO SESSIM - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos shopping centers
contarem com ambul!lncias ou UTls móveis para transporte de vítimas de emergências".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável a este, com substitutivo
Vista concedida ao Deputada Ursicino Queiroz em 18/04/01
Rejeitado o Parecer do Relator. O Deputado Serafim Venton foi designado para redigir o Parecer Vencedor.

PROJETO DE LEI N.o 2.852/00 do Sr. PROFESSOR LUIZINHO e da Sr' IARA BERNARDI- que "dispõe sobre a
concessão de licença especial para gestante em situação de risco e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: favorável com emenda e solicita que o projeto seja, também, distribuldo à CTASP.
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 18/04/2001, que apresentou Voto em Separado em 09/05/2001
Encerrada a Discussão

PROJETO DE LEI N° 2.316-N96 - do Senhor ELIAS MURAD - que "dispõe sobre os limites máximos dos teores de
nicotina. alcatrão e monóxido de carbono dos derivados do tabaco comercializados no Pais e dá outras
providências." (Apensados: PL 2506/1996, PL 3155/1997 e PL 3267/1997)
RELATOR: Deputado ENI VOLTOLlNI
PARECER: pela aprovação deste, do PL-25D6/1996, do PL-3155/1997, e do PL-3267/1997, apensados, nos termos
do Substitutivo adotado pela CEIC, com subemenda

PROJETO DE LEI N° 2.604/96 - do Sr. JOVAIR ARANTES· que "institui incentivos fiscais para a aquisição de
equipamentos médico-hospitalares, inclusive ambulências, e de materiais de construção destinados a instituições
públicas ou entidades privadas de assistência à saúde, sem fins lucrativos". (Apensados: PL 1255/1999, PL
1848/1999, PL 1939/1999, PL 3045/2000, PL 3399/2000, PL 3915/1997, PL 3992/1997 e PL 4165/1998)
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: favorável a este com emenda, e contrário ao PL-1255/1999, ao PL-1 848/1999, ao PL-1939/1999, ao PL
3045/2000. ao PL-3399/2000, ao PL-3915/1997, ao PL-399211997, e ao PL-4165/1998, apensados
VISTA CONJUNTA aos Deputados Dr. Rosinha, em 24/05/00, que apresentou Voto em Separado, em 07/06/00; e
Jandira Feghali. que também apresentou Voto em Separado em 31105100.

PROJETO DE LEI N° 3.018-AJ97 - do Sr. SILAS BRASILEIRO - que "proibe a venda de bebida alcoólica num raio de
até 200 (duzentos) metros de estabelecimentos escolares."
RELATORA: Deputada TET~ BEZERRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.372-Al97 • da Sra. MARINHA RAUPP - que "concede passe livre às pessoas portadoras de
deficiência física e aos idosos no sistema de transporte público coletivo intermunicipal."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Or. Rosinha em 09/08/2000.

PROJETO DE LEI N° 3.608/97 - do Sr. AUGUSTO NARDES - que "altera o artigo 18 da Lei nO 9.311, de 24 de
outubro de 1996, que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras providências". (Apensadas: PL 214811999, Pl368911997, PL
372411997, PL 4353/1998 e PL 4460/1998)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário a este, ao PL-2148/1999, ao PL-3689/1997, ao PL-3724/1997, ao PL-435311998. e ao PL
4460/1998. apensados
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PRO.JETO DE LEI N° 4.085-N~8 - do Sr. ENIO BACCI - que "obriga todas as emissoras de rádio e televisão do país,
a veicularem propaganda oficiai do governo, gratuitamenle, nos casos de calamidade e campanhas de saúde
pública".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. em 12108/01

PROJETO DE LEI N.' 14/99 - do Sr. PAULO ROCHA - Que "altera o artigo 224 do Decreto-Lei 5452, de primeiro de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 376/99 - do SI'. DI'. HÉLIO - que "Altera o art, 77 da Lei n° 8.213. de 24 de julho de 1991. que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, para permitir a percepção de pensão por portador de
deficiência maior de vinte e um anos, ainda Que exerça atividade laborativa com rendimento de até dois salários
mínimos".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável a este e a emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 434/99 - do Sr. MAGNO MALTA - Que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as
drogas entorpecentes e psicotrópicas e sobre prevenção das doenças sexualmente transmissiveis (081's) e AIDS a
nível do 1° e 2° graus de ensino e nos cursos de formação de professores, e dá outras providências." (Apensado: PL
3099/2000)
RELATORA: DeputadaALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: pela aprovação deste e do PL-309912000, apensado, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 685-N99 - do SI'. FREIRE JÚNIOR· Que "dispõe sobre o tratamento preferencial aos idosos,
portadores de deficiência e gestantes em eventos culturais, artísticos, desportivos e similares." (Apensado: PL
2423/2000)
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: pela rejeição deste e do PL-2423/2000. apensado.

PROJETO DE LEI N° 724-N99 - do SI'. ALBERTO FRAGA - que "dá nova redação ao artigo 60 da Lei na 8.069. de
13 de iulho de 1.990. Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras provldências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 975/99 - do Sr. POMPEO DE MATTOS - Que "obriga os Centros de Habilitação de Condutores
- CHCs, a adaptarem dez por cento de sua frota para o aprendizado de pessoas portadoras de deficiência fisica e dá
outras providências". (Apensado: PL 1510/1999)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: favorável a este e ao PL-151011999, apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes.
VISTA concedida ao Deputado Darcisio Perondi, em 10/10/01

PROJETO DE LEI N° 1.117199 - do SI'. PAULO PAIM - que "dispõe sobre o ressarcimento das despesas decorrentes
de atendimento médico-hospitalar. nas unidades da Rede Pública da União, de pacientes alcançados pela cobertura
de contrato individual ou coletivo com empresas privadas prestadoras de serviços de assistência médica,
administradoras de planos de saúde, seguradoras e congêneres e dá outras providêncías".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: conlrário

PROJETO DE LEI N° 1.300/99 - da Sra. ANGELA GUADAGNIN - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da Lei n°
8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990." (Apensados: PL 4141/2001 e PL 488812001)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela rejeição deste. e do PL-4141/2001. apensado. e pela aprovação do PL-4888/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.343199 - do Sr. ALBERTO FRAGA - Que "determina adaptação nos aparelhos com
brinquedos e equipamentos dos parques de diversões"
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favor.!lve\, com substitutivo
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. em 12/09/01

PROJETO DE LEI N° 1.337-A/99 - do Sr. RONALDO CÉZAR COELHO - que "institui Programa de Apoio a Projetos
de Atendimento de Menores em Situação de Risco Social por meio do Esporta. autoriza a transação de créditos de
natureza tributária e previdenciária por entidades de prática desportiva e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: contrário.
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PROJETO DE LEI N° 2.056199 • do Sr. SILAS BRASILEIRO - que "estabelece incentivos fiscais para alimentos
integrantes da cesta básica do trabalhador".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorâvel a este e contrario à emenda apresentada na Comissão.

PROJETO DE LEI N° 2.132199 - do Sr. DARClslO PERONDI - que "cria contribuição destinada a custear pesquisas
e programas de saúda ligados à prevenção e ao tratamento das doenças decorrentes do consumo da cigarros,
charutos, cigarrilhas e de bebidas alcoólicas," (Apensado: PL 4107/2001)
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário a este e ao PL-410712001, apensado

PROJETO DE LEI N° 2.328/00 - do Sr, SANTOS FILHO - que "altera a Lei nO 9732, de 11 de dezembro de 1998, no
tocante à isenção da contribuição previdenciária para as entidades filantrópicas".
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Darcísio Perondi, em 25/04/2001

PROJETO DE LEI N° 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: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.824/00 - MARIA ABADIA - que "altera a Lei nO 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe
sobre a Política Nacional do Idoso, para instituir estímulos à construção e à manutenção de Centros de Convivência
para os Idosos." (Apensado: PL 4530/2001)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela rejeição deste, e do Pl-453012001, apensado

PROJETO DE LEI N° 3.202-NOO - do Sr. JOSt: CARLOS MARTINEZ· que "destina recursos das loterias para
atendimento médico-hospitalar especial no exterior".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Vicente Caropre50, em 12/08/01

PROJETO DE LEI N.o 3.277/00 - do 8r. GERMANO RIGOTTO - que "dispõe sobre a suspensão da exigência do
crédito decorrente de contribuições previdenciárias, nas condições em que especifica, e da outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI ND 3.410/00 - da Sra. ALCIONE ATHAYDE - que "acrescenta inciso ao Art. 16 da Lei n" 6.360, de
23 de setembro de 1.976, para obrigar que os medicamentos de uso contrnuo tenham embalagens de pelo menos
trinta unidades".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 12108/01

PROJETO DE LEI N° 3.467/00 - do 5r. MARCIO BITTAR • que "acrescenta parágrafo único ao art. 2° da Lei nO
9.965, de 27 de abril de 2000, que "restringe a venda de esteróides ou peptldeos anabolizantes e dá outras
providências", tornando Clime o comércio, o transporte. a guarda, a propaganda, o induzimento ao uso ou a
prescrição dessas substâncias, sem a observância da referida Lei."
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.682100 - do 5r. GERALDO MAGELA - que "altera a Lei nO 6360, de 23 de setembro de 1976,
obrigando os fabricantes de medicamentos a informarem sobre o interesse em cassar a fabricação de um produto
registrado",
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 09/05/2001, que apresentou Voto em Separado, em 22/05/2001

PROJETO DE LEI N° 3.799/00 • do 5r. DARClslO PERONDI - que "acrescenta parágrafo ao artigo 34 da Lei nO
9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os Planos Privados de Assistência à Saúde e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.924/00 - do Sr. JOSÉ CARLOS COUTINHO - que "dispõe sobre isenção de Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados a equipamentos e material educativo destinados à
ulilização por pessoas portadoras de deficiência."
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
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PROJET_O DE LEI N° 4.006/01 - .do Sr. THEMISTOCLES SAMPAIO - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
publlcaçao de mensagens educatIvas sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool, em cadernos e livros
escolares."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.056/01 - do Sr. DJALMA PAES - que "obrigatoriedade de exame preventivo de acuidade
auditiva nos alunos matriculados na 18 série de estabelecimentos de ensino fundamental."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.146/01 - do Sr. LUIZ BITTENCOURT - que "dispõe sobre a garantia de obtenção de vagas
em creches e escolas públicas para filhos de pessoas portadoras de deficiências. próximas de suas residências."
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.223-A/01 - do Sr. MARÇAL FILHO - que "institui o Programa Nacional de Arrecadação e
Doação de Alimentos".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABlllO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.305/01 - da Sra. NAIR XAVIER LOBO - que "dispõe sobre a assistência integral à mulher
grávida vitima de estupro".
RELATOR: Deputado TETÉ BEZERRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.409/01 - do Sr. JÚLIO SEMEGHINI - que "institui o Dia Nacional do Deficiente Auditivo e do
Surdo."
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA
PARECER: favorável, com emenda.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DO DIA 25110101

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.732/98 - da srS. Jandira Feghali - que" Regulamenta a produção e comercialização de
matéria-prima, equipamento, material ou maquinário destinado a fabricação, acondicionamento. embalagem,
controle de qualidade ou a qualquer outra fase 'Iisando à produção de medicamentos para uso humano ou
veterinário, bem como qualquer material destinado à utilização em odontologia ou. ainda, para fins diagnósticos. e
dá outras providências·.
RELATOR: Deputador RAFAEL GUERRA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 33 Sessão
Última Sessão: 26110101

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 706 - Al99 - do Sr. Pastor Valdeci - Que" Dispõe sobre a destinação de percentual da
produção de vitaminas e sais minerais às gestantes e crianças carentes. ".
RELATOR: Deputador ARMANDO ABllIO
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PROJETO DE LEI N° 3.673/00- do SENADO FEDERAL - que· Dispõe sobre a concessão do seguro desemprego
aos trabalhadores da pesca, durante o perlodo de defeso, e dá outra providências." '
RELATOR: Deputado: RAIMUNDO GOMES DE MATOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 12, Anexo 1/
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADO:
Excelentissimo Senhor FRANCISCO DORNELLES, Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

TEMA:
ESCLARECIMENTOS SOBRE A DISPENSA DE TRABAlHP.DORES NO SETOR DE TELECOMUNICAÇÚES E
OUTROS ASSUNTOS DA PASTA DO TRABALHO E EMPREGO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Plenário 12, Anexo 1/
HORÁRIO: 11h

A - Emendas ao Orçamento Geral da União

Discussão e votação das emendas a serem apresentadas pela Comissão à Proposta Orçamentária para 2002
(Projeto de Lei n.O 32/01 - CN)

B - Requerimentos:

Da Sra. Vanessa Grazziolin e do Sr. Inácio Arruda, que solicitam seja convocado o Ministro de Eslado do Trabalno e
Emprego, Francisco Oswaldo Neves Dornelles, pélra prestar esclarecimentos sobre os motivos da edição do Decreto
nO 3906/01, que mudou a sistemática de eleição do Presidente do CODEFAT - Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador.

Do Sr. Luiz Antonio Fleury, que solicita seja realizada audiência pública para debaler o Projeto de Lei nO 1.491/99 
do Poder Executivo - que "dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Correios, do seu órgão regulador, e
dá outras providências."

Da Sra. Vanessa Grazziotin, que solicita sejam convidados os senhores presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos
do Amazonas; da Cenlral Única dos Trabalhadores - CUT, no Amazonas; da Força Sindical no Amazonas; da
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas; da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; e
do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas para debalerem, em audiência pública com a
participação da Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional, as demissões Que estão ocorrendo no Pólo
Industrial da Zona Franca de Manaus.

Da Sra. Vanessa Grazziotin, que solicita a realização do seminário "Trabalho: Direito da Mulher", para debater a
situação da mulher no mercado de trabalho, levando-se em conta as mudanças atuais no mundo do Irabalho. as
lutas e conquistas em busca da igualdade entre homens e mulheres e as discriminações de que é vítima a melade
feminina da população.

Do Sr. Avenzoar Arruda, que solicita seja requerido ao Tribunal de Contas da União que realize auditoria sobre
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT.

Do Sr. Avenzoar Arruda, que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a situação salarial das
bancarias.
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Do Sr. Pedro Celso. que solicita seja requerida ao Tribunal de Contas da União cópia do Processo TC
003.089/2001-9. que trata da Tomada de Contas Especial referente ao contrato PLANFORlDF-1999 - Fundação
Teotônio Vilela. executado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT.

Do Sr. Freire Junior, que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nO
5.483/01 - do Poder Executivo - que "altera o dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943."

Do Sr. Freire Júnior, que solicita seja requerida ao Tribunal de Contas da União a instalação de inspeção
tlxtraordinária no Estado do Tocantins. para averiguação da aplicação dos recursos oriundos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador- FAT.

c . Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 839/01 - do Sr. Fernando Coruja - que "disciplina as relações juridicas
decorrentes da perda de eficácia da Medida Provisória nO 2.079-77, de 25 de ianeiro de 2001. que dispôs sobre o
pagamento dos militares a dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e
fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e de suas
subsidiárias." (Apensado: Projeto de Decreto Legislativo nO 864/01)
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável a este, com substitutivo, 9 contrario ao Projeto de Decreto Legislativo nO 864101. apensado

PROJETO DE LEI N° 5.3141D1 - do Poder Judiciário (MSC nO 48/01) - que "Altera dispositivos da Lei n° 9.421, de
24 de dezembro de 1996 e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável. com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.814189 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a aposentadoria dos trabalhadores e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao deputado LUCIANO CASTRO em 20/06/01

EMENDAS 00 SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 3.129-0/92, que "disciplina os anúncios de oferta de
emprego".
RELATOR: Deputado L1NO ROSSI
PARECER: favorável à emenda nO 2 e contrário à emenda nO 1

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 4.087/93. que "dispõe sobre o trabalho temporário
nas empresas urbanas. altera dispositivos da Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado José Múcio Monteiro, em 03/10/01

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 241/96 - do Sr. Agnelo Queiroz - que 'susta a aplicação do disposto
na Portaria nO 865. de 14 de setembro de 1995. do Ministério do Trabalho, que 'estabelece critérios de fiscalização
de condições de trabalho constantes de Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho'".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável
VISTA ao deputado Pedro Henry, em 22/09199

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 405/00 - do Sr. José Dirceu - que "susta a aplicação de disposições
contidas no Decreto nO 3.296, de 16 de dezembro de 1999."
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A
PARECER: contrário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 462/00 - do Sr Ronaldo Vasconcellos - que "susta a aplicação do
disposto no art. 10 da Resolução nO 64 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.
de 28 de julho de 1994, no que concerne à fixação de prazo máximo de 120 dias para requerimento de seguro
desemprego...
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI N° 2.587/00 - do Sr. Marcos Afonso - que "dispõe sobre a participação popular e o controle
social dos atos de gestão do Poder Público, disciplina o acesso dos cidadãos a da sociedade civil organizada a
informações relativas às finanças públicas e dá outras provídências."
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A

PARECER: contrário

o - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.750198 -do Ministério Público da União - (MSC PGR nO 03/98), que "dispõe sobre a criação
de cargos de confiança e funções comissionadas no âmbito do Ministério Público Federal, e dá outras
providências"."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável, com emenda
VISTA ao Oeputado Jovair Arantes, em 06/10/99

PROJETO DE LEI N.02.967/00 - do Senado Federal (PLS nO 660/99) - que "acrescenta § 3° ao art. 93 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, que 'dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e dá oulras
providências' ". (Apensado: Projeto de Lei n° 2.935/00)
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável a este, e contrário ao Projeto de Lei nO 2.935/00, apensado
VISTA ao deputado Luiz Antonio Fleury em 05/09/01

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N.o 3.141·Al97 - do Sr. João Paulo - Que "dispõe sobre a suspensão do contrato de trabalho por
prazo determinado nas situações que especifica e determina outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: contrário
VISTA ao deputado Jair Meneguelli em 05/09/01

PROJETO DE LEI N.o 1.561/99 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "altera o art. 844 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, e dá outras providências." (Apensado: Projeto de Lei nO 1.690/99)
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER VENCEDOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER VENCEDOR: contrário a este e ao Projeto de Lei n° 1.690/99, apensado

PROJETO DE LEI H.o 1.975/99 - do Sr. João Paulo - que "dá nova redação ao inciso V do art. 16 da Lei nO 7.102,
de 20 de junho de 1983".
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N.O 2.080/99 - do Sr. Paulo Paim - que "disciplina as relações Jurldicas decorrentes da perda de
eficácia do disposto no artigo 2° das Medidas Provisórias 1.523/96, 1.523-1/96 e 1.523-2/96, no tocante à alteração
do artigo 148 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado AVENZOAR ARRUDA em 04/04/01

PROJETO DE LEI N.o 2.161199 - do Sr. Rodrigo Maia - que "dispõe sobre tarifas de serviços públicos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N.O 2.326/00 - do Sr. Nillon Baiano - que "allera a Lei nO 9.715. de 25 de novembro de 1998, para
estabelecer a obrigatoriedade de recolhimento. por parte dos empregadores rurais e urbanos, pessoas físicas, das
contribuições para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público _
PIS/PASEP".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI N.O 2.471/00 - do Sr. Marcelo Barbieri - Que "dispõe sobre proibição de cobrança de tarifa
bancária na "conta-salário" de servidor público da administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União",
(Apensado: Projeto de Lei na 2.546/00)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e ao Projeto de Lei nO 2.546/00, apensado
VISTA ao Deputado Pedro Corrêa em 24/05/00

PROJETO DE lEI N.o 2.552/00- da Sra. Marinha Raupp - que "altera a Lei n." 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que 'dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais', acrescentando crilérios para a remoção de ofício do servidor público".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 18/10/00

PROJETO DE LEI N.o 2.621-A/OO - do Sr. Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre o acesso de estrangeiro ao
mercado de trabalho brasileiro".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: favorável, nos temos do substitutivo adotado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional

PROJETO DE LEI N.O 2.781/00 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre vagas nas empresas para trabalhadores
com mais de 40 (quarenta) anos de idade, nos casos que especifica". (Apensado: Projeto de Lei nO 3.886/00)
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de Lei nO 3.886/00, apensado

PROJETO DE LEI N.o 2.839/00 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova redação ao inc, 11 do art. 1° da Lei n°
7.670, de 8 de setembro de 1988, autorizando o saque do saldo das contas do Programa de Integração Social- PIS
e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, pelos respectivos titulares, quando
qualquer de seus dependentes apresentar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA
PARECER: contrária

PROJETO DE LEI N.o 2.856/00 - do Sr. Robério Araújo - que "proibe a cobrança de taxas, pelas empresas
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu quadro de pessoal".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELlI
PARECER: fal/orável

PROJETO DE LEI N.o 3.039/00 - do Sr. Júlio Redecker - que "acrescenta dispositivo à Lei na 6.036, de 11 de maio
de 1990, que 'dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências', para permitir a
utilização de parte dos saldos das contas vinculadas do FGTS para a aquisição de ações de empresas privadas de
capital aberto' ".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 3.079/00 - do Sr. A.lmir Sá - que "dispõe sobre a concessão do seguro-desemprego aos
assentados em terras da União, no período da entressafra".
RELATOR: Deputado LAiRE ROSADO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.112/00- do Sr. Geraldo Magela - que "acrescenta parágrafo ao art. 4° da Lei na 7.998, de
11 de janeiro de 1990".
RELA.TORA: Deputada VANESSA GRAZIOTTIN
PARECER: favorável a este e contrário à emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N.O 3.144/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a não incidência de multas e
juros de mora sobre atrasos no pagamento de débitos, nos casos que especifica". (Apensado: Projeto de Lei na
3.897/00)
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei nO 3,897/00, apensado, de idêntico teor. Em conseqüência, seja
declarada a prejudicialidade do apensado

PROJETO DE LEI N.o 3.160/00 - do Sr. Valdeci Oliveira - que "altera o Decreto-Lei nO 5.452, de 10 de maio de
1943, que institui a Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substitutivo
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PROJETO DE LEI N.o 3.162/00 - do Sr. Valdeci Oliveira - que "altera o Decreto-Lei nO 7.661, de 21 de junho de
1945 - Lei de Falências, e dá outras providências". (Apensado: Projeto de Lei n° 4.387/01)
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável a este e ao Projeto de Lei nO 4.387/01, apensado, de idêntico teor. Em conseqüência, seja
declarada a prejudicialidade do Projeto de Lei nO 4.387/01

PROJETO DE LEI N.o 3.439/00 - do Sr. Cezar Schirmer - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de
maio de 1990, a fim de permitir a movimentação da conta vinculada no FGTS para o pagamento do preço da
aquisição de lote destinado à construção de moradia própria".(Apensados: Projetos de Lei nOs 3.538/00; 3.580/00 e
3.871/00)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e aos Projetos de Lei nOs 3.538/00, 3.580/00 e 3.871/00, apensados

PROJETO DE LEI N° 3.527/00 - do Sr. Paulo Paim - que "reajusta as contas vinculadas do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, vigentes entre maio de 1987 e junho de 1991, conforme os indices inflacionários integrais do
período". (Apensados: Projetos de Lei nOs 3.536/00 e 4.013/01)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável a este e contrário aos Projetos de Lei nOs 3.536/00 e 4.013/01, apensados

PROJETO DE LEI N° 3.546/00 - do Sr. Antônio Palocci - que "altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, lei de
licitações e contratos da administração pública, estabelecendo a Responsabilidade Social como exigência para
participação de licitações públicas".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PARECER: favorável

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Horário: 15:30 h
Local: Plenário 12 - Anexo 1I

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:

PROJETO DE LEI N° 5.483/01 - do Poder Executivo - que "altera o dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943."

CONVIDADOS:
João Antônio Felido
Presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT

Antônio Carlos dos Reis
Presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT

JOSÉ CALlXTO RAMOS
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI

PAULO PEREIRA DA SILVA
Presidente da Força Sindical

ENILSON SIMÓES DE MOURA
Presidente da Social Democracia Sindical

LOURENÇO FERREIRA DO PRADO
Secretário Coordenador da Coordenação Confederativa dos Trabalhadores- CCT

LUIZ LOPES DE LIMA
Representante da Central Autônoma de Trabalhadores - CAT
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Outubro de 200 I

Local: plenário n° 11 do anexo 11
Horário: 9h

A - Discussão e votação das emendas a serem apresentadas pela Comissão ao
Orçamento da União para 2002

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 19101 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "solicita seja convidado a comparecer a este Orgão
Técnico o Sr. Eliseu Padilha, Ministro de Estado dos Transportes, para que preste esclarecimentos sobre a
concessão da BR-101 à iniciativa privada".

REQUERIMENTO N° 21/01 - do Sr. Carlos Santana - que "solicita a realização de audiência pública com o
Presidente da Ernbraer, com os Presidentes de todas as Empresas Aéreas que operam no Pais e com os
Presidentes dos principais Sindicatos de Aeroviários do Brasil. para prestarem esclarecimentos sobre a crise no
transporte aéreo e também sobre demissões no setor".

REQUERIMENTO N° 22/01 - do Sr. Carlos Santana - que "solicita a realização de audiência pública com o
Presidente da CNT - Confederação Nacional dos Transportes, para lalar sobre a pesquisa rodoviária CNT".

C • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.627-N97 - do Sr. Vic Pires Franco - que ·obriga as Companhias Aéreas a divulgar
informações sobre a aeronave de embarque, e dá outras providências" (apensado o PLno 2.979/00).
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: contrârio a este. ao de n° 2.979/00, apensado, e ao :lubstitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias
VISTA ao Deputado Paulo Gouvêa, em 26.09.01

PROJETO DE LEI N° 2.498/00 - do SI'. Eunicio Oliveira - que "altera a Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985.
que Institui o Va/e- Transporte. e dá outras providências. para instituir alternativamente o AuxiliG-Transporte"
(apensado o PL nO 3.376100).
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES
PARECER REFORMULADO: favorável ao PL nO 2.498/00 e contrário ao de n° 3.376/00, apensado
VISTA ao Deputado Chico da Princesa, em 26.09.01

PROJETO DE LEI N° 2.528-A/OO - do SI'. Ademir Lucas - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da condução em
aeronaves de desfibriladores externos automáticos".
RELATOR Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados Duílio Pisaneschi. Manoel Vitória e Paulo Gouvêa, em 26.09.01

PROJETO DE LEI N° 4.041/01 - do Sr. Rubens 8ueno - que "altera dispositivos do Código de Trânsito 8rasileiro,
facultando a condução de ciclomotores e motonetas com até 50 cm3 de cilindradas aos condutores habilitados em
outras categorias que não a categoria A".
RELATOR: Deputado R08~RIO ARAÚJO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Chico da Princesa, em 15.08.01

PROJETO DE LEI N° 4.071/01 - do Sr. Euler Morais - que "altera a redação do § 3° do art. 147 da Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro" (apensado o PL nO 4.640/01).
RELATOR: Deputado JOAO HENRIQUE
PARECER: favorável ao PL nO 4071101 e contrário ao de nO 4.640/01, apensado
VISTA ao Deputado Mauro Lopes, em 05.09.01

PROJETO DE LEI N° 4.582/01 - do SI'. Luiz Bitlencourt - que "define critérios para instalação de barreiras
eletrônicas e equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Romeu Queiroz, em 03.10.01
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PROJETO DE LEI N° 4.608/01- do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica o art. 105, da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Transito Brasileiro, tornando obrigatória a instalação de recipientes para
coleta de lixo nos veículos de transporte coletivo·.
RELATOR: Deputado PAULO GOUVI:A
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Chico da Princesa, em 03.10.01

PROJETO DE LEI N° 4.148/01 - do Sr.luiz Bittencourt- que "acrescenta parágrafos ao art. 282 da lei 0° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro" (apensado o PL nO 4.334/01).
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: favorãvel ao PL nO 4.148/01 e ao de nO 4.334/01, apensado, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 4.267/01 - do Sr. Lincoln Portele - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 do Código de
Trânsito Brasileiro, estipulando novo equipamento obrigatório para os veículos".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.860/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "altera a Lei n° 5.917 de 10 de setembro de 1973
(entroncamento com a BR-020 ao entroncamento com 8 BR·040, no Distrito Federal)".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.916/01 - do Sr. Dino Fernandes - que "dispõe sobre o pagamento de dívida de pessoa física
para com o Poder Público na forma que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES
PARECER: contrário

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 254-A/OO

IRRIGAÇÃO NAS REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 5, Anexo \I
Horário: 10h

Discussão do Parecer do Relator

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000 - do Senado Federal - que "altera o artigo 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 (apensadas:
PEC 350/96, PEC 107/99, PEC 182199, PEC 188/99, PEC 218/00).
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
PARECER: favorãvel
VISTA: Dep. José Teles em 17/10/01

COMISSÃO ESPECIAL
PlP 167/00

ESTATUTO DA TERRA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 14h30min

AUDI~NCIA PÚBLICA

Convidados:

SEBASTIÃO AZEVEDO, Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA;
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GILSON ALCEU BITTENCOURT. Secretário do Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF; e JOSÊ EU
DA VEIGA. Secretario Execulivo do Conselho Nacional de Desenvolvimenlo Sustentavel- CNDRS.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 167. DE 2000 - do Sr. Xico Graziano • que "institui o Novo Estatuto da
Terra, que dispõe sobre a política fundiária e agrícola. e dá outras providências.
RELATORA: Deputada KATIA ABREU

COMISSÃO ESPECIAL
PL 2.186/96

ASBESTO/AMIANTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14h

PAUTA

Continuação da Discussão do Parecer do Relator

PROJETO DE LEI N° 2.186. DE 1996 - dos Srs. Eduardo Jorge e Fernando Gabeira - Que "dispõe sobre a
substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos Que contenham asbesto/amianto, e dá
outras providências". (Apensados: PLs nO 1.423/99 e 4 .406/01).
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO.
PARECER: favorável, com substitutivo

VISTA: aos Oep. Airton Roveda, Arnaldo Faria de Sá, Dr. Rosinha, Geovan Freitas, João Paulo, Jovair
Arantes. Juquinha, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Nelson Marquezelli. Norberto Teixeira em 17/10/01.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 57-A/99· FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO SEMI·

ÁRIDO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário B. Anexo 11
Horério: 14h

Discussão do Parecer do Relator

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999 - do Sr. João Leão, que "altera o an. 159 da
Constituição Federal. para instituir o fundo nacional de desenvolvimento do semi-árido e prevê suas fonles de
recursos".
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES
PARECER: a ser proferido em plenário

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151·AJ95 E APENSADAS

SEGURANÇA PÚBLICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14, Anexo II
Horário: 1411

Votação dos destaques
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 151-A, DE 1995 - do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que "altera a
redação do inciso 11 do art. 37 e do § 7° do art. 144 da Constituição Federal". (Apensadas as PECs nOs 156-N95,
514-N97 e 613-N98).
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.
PARECER: favorável com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
PL 2.763/00

pOLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 14h

Votação do Parecer do Relator

PROJETO DE LEI N° 2.763, DE 2000 - dos Srs. Sérgio Novais e Maria do Carmo Lara - que "dispõe sobre a Política
Nacional de Saneamento, seus instrumentos e dá outras providências" (apensado: Pl4.147101}
RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 222/00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 14h30

Elaboração da Redação do Vencido em Primeiro Turno

Proposta de Emenda à Constituição nO 222-A, de 200, do Sr. Juquinha e outros, que "dá nova redação ao art. 145,
11, e § 2°, da Constituição Federal pela admissibilidade, com substitutivo".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 598..A198 - IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 9h

Instalação da Comissão e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 589-A, DE 1998 - do Sr. Paulo Lima e outros, que "altera a
redação das letras "a", "b", "c", "d" do inciso VI do § 3° do art. 14 da Constituição Federal".
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-AIO1 - PRORROGAÇÃO DA CPMF

AVISO

Outuh(\) de 20lH

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 4a Sessão
Última sessão: 01/11/01

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, § 3°)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N° 407-A., DE 2001 - do Poder Executivo - que "acrescenta artigo 84
ao Alo das Disposições Constitucionais Transitórias."(Apensada PEC 344-AJ01)
RELATOR: DELFIM NETTO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 3-A/99 - MANDATOS ELETIVOS

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 111 Sessão
Última sessão: 07/11/01

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, § 3°)

PROPOSTA DE EMENDAÀ CONSTITUIÇAo N° 3-A, DE 1999 - do Dep. Paulo Octávio - que "Altera os artigos 27,
28, 29. 44 e 82 e introduz disposições transitórias de forma a fazer coincidir os mandatos eletivos que menciona e
atribui-lhes novo período de duração". (Apensados: PECs nOs 6/99,30/99,38199,45/99,55/99, 69/99,74/99, 102199.
114/99, 132199,140/99,162199,178199,186/99 e 216/00).
RELATOR: JOAO ALMEIDA

CPI- OBRAS INACABADAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 5. Anexo 11
Horârio: 14h

1. Assuntos Internos; e

2. Requerimentos:

- REQUERIMENTO N° 236/01 - do Deputado Anivaldo Vale, que "requer ao Ministério do Desenvolvimento Agrário
o envio de cópias de documentos e o fornecimento de informações sobre o projeto (usina e plantio) da Usina
Abraham Lincoln·;

- REQUERIMENTO N° 237/01 - do Deputado Anivaldo Vale, que "requer ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária-INCRA o envio de cópias de documentos e o fornecimento de informações sobre o projeto (usina e
plantio) da Usina Abraham Lincoln";

- REQUERIMENTO N° 238/01 - do Deputado Anivaldo Vale, que "requer ao Ministério da Justiça o envio de cópias
de documentos e o fornecimento de informações sobre a obra da Penitenciária de Segurança Máxima do Pará";
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- REQUERIMENTO N° 239/01 - do Deputado Anivaldo Vale. que "requer ao Ministério dos Transportes o envio de
cópias de documentos e o fornecimento de informações sobre a obra da BR-163-Santarérn-PNCuiabá-MT";

- REQUERIMENTO N° 240101 - do Deputado Anivaldo Vale, que "requer ao Ministério dos Transportes o envio de
cópias de documentos e o fomecimento de informações sobre a obra da BR-230-Transamazônica";

- REQUERIMENTO N° 241/01 - do Deputado Anivaldo Vale. que "requer ao Ministério dos Transportes o envio de
cópias de documentos e o fornecimento de informações sobre a obra da Eclusa de Tucurui-PA";

- REQUERIMENTO N° 242/01 - do Deputado Anivaldo Vale, que 'requer ao Ministério de Minas e Energia o envio
de cópias de documentos e o fornecimento de informações sobre a obra da Segunda Etapa de Tucurui-PA";

• REQUERIMENTO N° 243/01 - do Deputado Anivaldo Vale, que "requer ao Ministério dos Transportes o envio de
cópias de documentos e o fornecimento de informações sobre a obra da Hidrovia AraguaiaITocantins";

• REQUERIMENTO N° 244/01 - do Deputado Anivaldo Vale, que "requer ao Ministério dos Transportes o envio de
cópias de documentos e o fornecimento de informações sobre a obra da Hidrovia Marajó";

- REQUERIMENTO N° 245/01 - do Deputado Anivaldo Vale, que "requer ao Ministério dos Transportes o envio de
cópias de documentos e o fornecimento de informações sobre a obra da duplicação da BR-316-BenevideslSanta
Maria-PA";

- REQUERIMENTO N° 246/01 - do Deputado Anivaldo Vale, que 'requer ao Ministério da Integração Nacional o
envio de cópias de documentos e o fornecimento de informações sobre a obra do Muro de Arrimo de Salinópolis
PA";

- REQUERIMENTO N° 247/01 - do Deputado Regis Cavalcante, que "requer informações ao Ministério do Meio
Ambiente";

• REQUERIMENTO N° 248/01 - do Deputado Regis Cavalcante, que "requer ao Ministério da Justiça o
encaminhamento de todas informações sobre a paralisação das obras do Instituto Médico Legal de Maceió 
Alagoas";

- REQUERIMENTO N° 249/01 - do Deputado Regis Cavalcante, que "requer in10rmações ao Ministério dos
Transportes";

- REQUERIMENTO N° 250/01 - do Deputado Augusto Nardes e outros, que 'solicita à Construtora Norberto
Odebrecht S.A., o envio de cópia do contrato de licitação, posslveis termos aditivos e quaisquer outros documentos
relacionados à obra de Construção de Obras de Infra-Estrutura de Irrigação de Uso Comum Projeto Jacarecica no
Estado de Sergipe·; e

- REQUERIMENTO N° 251/01 - do Deputado Avenzoar Arruda, que "requer informações ao Ministro da Fazenda
sobre obras financiadas pela Caixa Econômica Federal".

CPI- SIVAM

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 14h

Audiência Pública
Depoente:
- Dl'. VICENTE CHELOTTI, Delegado da Policia Federal.

CPI- PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11. Anexo 11
Horário: 14h

Audiência Pública
Depoente:
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- Sr. JOsE EDUARDO ANDRADE VIBRA, ex-Controlador do Banco Bamerindus.

CPI • BANESPA

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenârio 3. Anexo 11
Horário: 14h3Omin

1. Requerimentos:
- Requerimento nO 20101, do Deputado BISPO WANDERVAL, que requer seja Intimado a prestar depoimento IIB
Comissão, na qualidade de testemunha, o Senhor MICHAEL PAUL ZEITUN, representante da empresa Vega
Sopave S/A; . .. .•.

- Requerimento nO 21/01, do Deputado RICARDO BERZOINI, que requer seja intimado a prester depoimento na
Comissão, na qualidade de testemunha, o senhor EDUARDO GUIMARÃES, ex·Presidente do BANESPA;

- Requerimento nO 22101, do Relator, Deputado Robson Tuma, que requer seja intimada, na qualidade de
testemunha, a Senhora IRMA VOSHIE SANO, Secretâria da Comissão de Inquérito do Banco Central sobre o
Banespa, para prestar depoimento nesta Comissiio; e

- Requerimento nO 23/01. do Relalor, Deputado Robson Tuma, que soltala a Quebra dOS siglkls bancário, fiscal e
telefônico de lodos Os membros da Comissão de Inquemo do Banco Central sobre o Sanespa. inclusive da
Secrettlria, desde os trinta dias anteriores ã Intervenção no Banespa até 31 de dezembro de 1994, e a quebra do
sigilo te'efônico das aludidas pessoas desde 4 de setembro de 2001 até a pl.senle data.

2, Audiência Pública paraoiliva daleslemunha:
Sr. ANTONIO CARLOS FEITOSA, Segundo Intarventordo BANESPA.

11I. COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇAO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (12 DIAS)
Decurso: 10" dia
Último dia: 2611012001
PROJETO DE LEI N' 3212001-CN. que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercicio financeiro de
2002.
RELATOR: Deputado SAMPAIO DaRIA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)
Decurso: 6° dia
Último dia: 26110/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO reterente ao SUIHIIULU 26"(Il4.u2au.J2o~.UUU1-uragagem no t'orto ai
Vilórta - ES no Estado do Esplrito Santo. da Unidade Orçamenlfllia 39.211 - CODESA, listado no Quadro V anexo i
Lei nO 10.171. de OS de janeiro de 2001.
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

Decurso: 3° dIa
Último d/a: 29110/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente ao SUBTITULO 26.782.0237.Sn2.oo01 - Construção de
Contornos Rodoviários no COrTed", Areguaia - Tocantins - BR-060/GO - Em Goiânia (Noroasta), da Unidade
Orçamenttlria 39.201 - DNER,listado no.Quadro V anexo à Lei nO 10.171, de OS de janeiro de 2001.
RELATORA: Oeputada LÚCIA VÂNIA

Decurso: 4" dia
ÚltImo dia: 28110/2001
PROJETO DE LEI N° 3612001- CN, que "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito
suplementar no valor global de R$ 8.560.336,00 (oito milhões quinhentos a sassenta mil Ire.entos e trinta e seis
reais), em favor de diversos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário para reforço de dotaçOes constantes do
orçamento vigente.- .
RELATOR: Daputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 3712001- CN, qua "abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor da RS
10.600.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais) em favor da Justiça Eleitoral, para os fins que especifica.'
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 21 minutos.)
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Ata da 213a Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 23 de outubro de 2001

Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente Ricardo Barros,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 19 HORAS E 32 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

Aécio Neves

Efraim Morais

Barbosa Neto

ROR.P.INlA.
A..irtC)n Ca.scav~1

Atceste .Almeida
Almir sa
Francisco Rodrigues
LL.Jc'ano Castro
L'..4ls 6,f';trbosa
Re>bério A.r-aújo
Salornê<:> Cr..... :z
Presentes cle Fite»... a.i ........a 8

AIVIAF"A
Or. Bena..:tito Dias
Eduer"'cJo Seabr-a
Fét:irna Pelaes
JU"'andil ..Jl.Joroz
Sergio Bar·celloa
Proeo.... tO'& cio .A.......apá 5

p.A.R.A
.A..... tvaldo Vale
BéJbá
Oe.usdeth Pé"Jnlc>Ja
E'cjone Barbalho
Gerson Pores
Glovannl Oueirc:>z
José Prían'to
J«:?su~é Beng't.son
V/c Pires Franco
Z.analdo Coutinho
Pre~.llte& cllO ParA "I O

ANlAZONAS
Át:lla Lins
Frélocisco Garcia
Luiz FerTu;:tlndo
Pauderney Avelino
Vanessa <31-az...z.iotin
Pro--=-.,t~scio A. ......az.c:::»na& 5

Paulo Rocha
Ciro Nogueira
Pedro Valadares
Salatiel Carvalho
Enio Bacci

PPS
PL
PPS
PFL
PFL
PFL
PL
PFL

PPB
P'-S
PSDB
PIVIDB
PFL

PSOI3
PT
PFL
PIVIDI3
PPS
PO'
PIVIOB
PTB
PFL
PSOB

PFL
PFL
PPB
PFL
PGdoB

alOCO

POT/PPS
PL/PSL

PFL/PST
PFL/PST
PFL/PST
PL/PSL
PFL/PST

PFL/PST

PFL/PS'-

PO./PPS

PFL/PST
PFL/PST

PFLlPST
PSB/PCOC>B
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RONDONIA
Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurlpedes Miranda
Expedito Júnior
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho
Presentes de Rondonia 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes de Acre 7

TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourão
Presentes de Tocantins 7

MARANHÃO
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Gasta0 Vieira
João Castelo
José Antonio Almeida
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Nice Lobão
Paulo Marinho
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Rem i Trinta
Roberto Rocha
Presentes de Maranhão 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PPS
PMDB
PDT
PSDB
PL
PSDB

PSOB
PPB
PPS
PT
PT
PSOB
PTB

PTB
PFL
PMOB
PFL
PMDB
PPB
PSDB

PMOB
PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSOB
PSB
PFL
PDT
PFL
PFL
PFL
PMDB
PL
PSDB

Outubro de 2001

Bloco

POT/PPS

PDT/PPS

PLlPSL

PDT/PPS

PFLlPST

PFLlPST

PFLlPST
PFLlPST

PFUPST

PSB/PCDOB
PFLlPST
POT/PPS
PFUPST
PFUPST
PFUPST

PL/PSL
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CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anibal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Eunlcio Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan
Pimentel Gomes
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feij6
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes de Ceará 20

PIAuf
Atila Lira
B.Sá
Heráclito Fortes
João Henrique
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes de Piauí 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDB
PL
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PPS
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PSDB

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT
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Bloco

PUPSL

PSB/PCDOB

PFUPST
PDT/PPS

PFLlPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST
PFUPST

RIO GRANDE DO NUK I t:
Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
Iberê Ferreira
Lalre Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá
Ney Lopes
Presentes dle Rio Grande do Norte 7

PARAfBA
Adauto Pereira
Armando Ablllo
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes de Paraíba 10

PMDB
PFL
PTB
PMDB
PFL
PTB
PFL

PFL
PSDB
PT
PTB
PMDB
PSDB
PPB
PSDB
PSDB
PFL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST
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Partido

Outubro de 200 I

Bloco
PERNAMBUCO
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luiz: Piauhylino
Marcos de Jesus
Maurilio Ferreira Lima
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Wolney Queiroz
Presentes de Pernambuco 21

PMDB
PSDB
PPS PDT/PPS
PSB PSB/PCDOB
PSB PSB/PCDOB
PT
PSB PSB/PCOOB
PFL PFLlPST
PSDB
PFL PFUPST
PFL PFUPST
PMDB
PFL PFUPST
PSDB
PSOB
PL PUPSL
PMDB
PFL PFUPST
PPB
PT
PDT PDT/PPS

ALAGOAS
Augusto Farias
Divaldo Suruagy
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz NonO
Luiz Dantas
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas 8

SERGIPE
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
JorÇle Alberto
Sérgio Reis
Tânia Soares
Presentes de Sergipe 6

PPB
PST
PSB
PSOB
PL
PFL
PTB
PPS

PSDB
PPB
PPS
PMDB
PTB
PCdoS

PFLlPST
PSB/PCDOB

PLlPSL
PFUPST

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS i)EPUTADOS Quarta-feira 24 52717

Partido Bloco
BAHIA
Ariston Andrade PFL PFLlPST
Benito Gama PMDB
Claudio Cajado PFL PFUPST
Coriolano Sales PMOB
Eujácio Simões PL PUPSL
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMDB
Jairo Carneiro PFL PFUPST
Jaques Wagner PT
João Almeida PSOB
João Carlos Bacelar PFL PFUPST
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL PFLlPST
José Carlos Aleluia PFL PFUPST
José Lourenço PMDB
José Rocha PFL PFLlPST
Jutahy Junior PSOB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL PFUPST
Mário Negromonte PP8
Milton Barbosa PFL PFLlPST
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL PFLlPST
Paulo Magalhães PFL PFLlPST
Pedro IruJo PFL PFLlPST
Reginaldo Germano PFL PFLlPST
Saulo Pedrosa PSOB
Ursicino Queiroz PFL PFUPST
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Presentes de Bahia 32
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Bloco
MINAS GERAIS
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Elíseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Magalhães
João Magno
José Militão
Lincoln Porteia
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
Maria Lúcia
Mário Assad Júnior
Mário de Oliveira
Mauro Lopes
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Rom el Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Saulo Coelho
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Tilden Santiago
Virgílio Guimarães
Vittorio Medioli
Zezé Perrella
Presentes de Minas Gerais 48

PMDB
PFL
PSDB
PST
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PPB
PFL
PMDB
PT
PT8
PSL
PPB
PMDB
PT
PMD8
PMDB
PL
PST
PMDB
PSDB
PT
PPB
PDT
PSDB
PT
PL
PSDB
PPB
PTB
PL
PMDB
PSDB
PCdoB
PMDB
PT
PT
PSD8
PFL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PUPSL
PFUPST

PDT/PPS

PUPSL

PUPSL

PSB/PCDOB

PFUPST
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Partido Bloco
EsplRITO SANTO
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca J r. PFL PFLlPST
Marcus Vicente PPB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS POT/PPS
Rita Camata PMDB
Rose de Freitas PSOB
Presentes de Espírito santo 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL PFLlPST
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira PFL PFLlPST
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Candinho Mattos PSOB
Carlos Santana PT
Oino Fernandes PPB
Or. Heleno PSDB
Eber Silva PST PFLlPST
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PFL PFLlPST
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB
João Mendes PFL PFLlPST
Jo30 Sampaio POT POT/PPS
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMOB
José Carlos Coutinho PFL PFLlPST
José Egydio PFL PFLlPST
Laura Carneiro PFL PFLlPST
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSOB
Mattos Nascimento PST PFUPST
Milton Temer PT
Mirlam Reid PSB PSB/PCOOB
Miro Teixeira POT POT/PPS
Paulo de Almeida PFL PFLlPST
Paulo Feijó PSOB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL PFLlPST
Ronaldo Cezar Coelho PSOB
Rubem Medina PFL PFLlPST
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL PL/PSL
Vivaldo Barbosa POT PDT/PPS
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB
Presentes de Rio de Janei ro 43
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SÃO PAULO
Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassl
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Chico Sardelli
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Emerson Kapaz
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Ivan Valente
Jair Meneguelli
João Eduardo Dado
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José Aníbal
José de Abreu
José Dirceu
José Genolno
José Indio
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Kincas Mattos
Lamartine PoseUa
Luciano Zica
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Orlando Fantazzini
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PTB
PSDB
PPB
PL
PPB
PFL
PV
PFL
PPB
PSL
PPB
PDT
PTB
PPS
PFL
PT
PT
PT
POT
PT
PMOB
PSDB
PTN
PT
PT
PMDB
POT
PSOB
PSB
PMDB
PT
PTB
PSB
PMDB
PFL
PL
PMDB
PMOB
PMOB
PTB
PFL
PT
PSDB
PMDB
PT
PT
PTB
PFL
PPS
PSOB
PSDB
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Bloco

PSB/PCDOB

PLlPSL

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PDT/PPS

PDT/PPS
PFUPST

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCOOB

PFL/PST
PUPSL

PFLlPST

PFUPST
POT/PPS
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Partido Bloco
SÃO PAULO
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPS
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDS
Presentes de São Paulo 66

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL PFUPST
Lino Rossi PSDS
Murilo Domingos PTS
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PL PUPSL
Presentes de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB
Alberto Fraga PMDS
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Osório Adriano PFL PFUPST
Paulo Octávio PFL PFUPST
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB
Presentes de Distrito Federal 8

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoS PSB/PCDOB
Euler Morais PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PL PUPSL
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL PFUPST
Vilmar Rocha PFL PFUPST
Zé Gomes da Rocha PMDB
Presentes de Goiás 14
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Partido Bloco
MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitório PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTS
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFUPST
Affonso Camargo PSDS
Airton Roveda PTS
AJex Canziani PSOB
Sasílio Villani PSOS
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL PFUPST
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTS
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL PFUPST
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTS
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odilio BalbinoUi PSOB
Oliveira Filho PL PUPSL

Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS POTlPPS
Santos Filho PFL PFUPST
Werner Wanderer PFL PFUPST
Presentes de Paraná 30
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Bloco
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Eni Voltolini
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
Paulo Gouvêa
Pedro Bittencourt
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso
Presentes de Santa Catarina 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Ana Carso
Augusto Nardes
Cezar Schirmer
Clovis IIgenfritz
Darcísio Perondi
Ed.ir Oliveira
Ezidio Pinheiro
Fetter Junior
Fioravante
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Jarbas Lima
Luis Carlos Heinze
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Orlando Desconsi
Osmar Terra
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Telmo Kirst
Presentes de Rio Grande do Sul 24

PFL
PT
PMDB
PMOB
PPB
PDT
PFL
PPB
PMOB
PPB
PFL
PFL
PMDB
PDT
PSDB

PT
PDT
PDT
PT
PPB
PMDB
PT
PMDB
PTB
PSB
PPB
PT
PMDB
PT
PPB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PMDB
PMOB
PL
PT
PPB

PFUPST

PDT/PPS
PFUPST

PFUPST
PFUPST

PDT/PPS

PDT/PPS
POT/PPS

PSB/PCDOB

PLlPSL
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mesma e vou

"Art. 84. Os integrantes da carreira po
liciai militar do ex-Território Federal de Ron
dônia, que comprovadamente se encontra
vam no exercício regular de suas funções
prestando serviços aquele ex-Território na
data em que foi tranformado em Estado,
bem como os policiais militares admitidos
por força de lei federal, custeados pela
União, constituirão quadro em extinção da
administração federal, assegurados os direi
tos e vantagens a eles inerentes, vedado o
pagamento, a qualquer título, de diferenças
remuneratórias bem como ressarcimentos
ou indenizações de qualquer espécie, ante
riores á promulgação dessa Emenda.

Pará único. Os servidores da carreira
policial militar continuarão prestando servi
ços ao Estado de Rondônia na condição de
cedidos, submetidos ás disposições legais e
regulamentares a que estão sujeitas as cor
porações da respectiva Polícia Militar, ob
servadas as arttribuições de função com
pactiva com seu grau hierárquico."

Art. 20
. Esta emenda Constitucional entr em vi

gor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A vota

ção é nominal, mas creio que posso considerar, em
função do acordo, a orientação positiva ("sim") de to
dos os partidos.

Solicito ao técnico que oriente o voto "sim" no
painel.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência
solicita aos Srs. Deputados que tomem os seus lugares,
a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"

a palavra.

As mesas da Câmaras dos Deputados e do Sena
do ed~ral, nos termos do art. 60, da Contituição Federal,
promUlgam a seguinte emenda ao texto contitucional:

Art, 1° É incluído o art.84 ao Ato das Disposi
ções Contitucioanais Transitórias, com a seguinte re
dação:

1- ABERTURA DA SESSÃO Constituição na 289/00, ofereceu a

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A lista de submeter a votos o seguinte:

presença registra o comparecimento de 458 Senho- SUBSTITUTIVO
res 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.

IV - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (AÉCIO NEVES) -
Vai-se passar à apreciação da matéria que está

sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.
SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se pas

sar 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-B, DE 2000

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição na
289-A, de 2000, que acrescenta o art. 79
ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, incorporando os Policiais
Militares do extinto Território Federal de
Rondônia aos quadros da União, tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibili
dade, contra o voto do Deputado Profes
sor Luizinho (Relator: Sr. Jaime Martins);
e da Comissão Especial, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Sr. Luciano
Castro). Tendo apensada a PEC 376/01.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

Vai-se Passar à Votação Da Matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Comis

são Especial, ao apreciar a Proposta de Emenda à

li-LEITURA DA ATA

SR. EDUARDO CAMPOS, servindo como 2E
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
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o SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PFL - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com meu
partido na votação da sessão anterior.

O SR. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei com a Lideran
ça na sessão anterior.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA
(PPB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a
palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, solicito aos Srs. Parlamentares presentes nas
dependências da Casa que venham ao plenário, pois
estamos em pleno período de votação nominal pelo
sistema eletrônico de uma Proposta de Emenda à
Constituição que tem apoio de todos os partidos com
assento na Casa. Trata-se da incorporação dos Polici
ais Militares do ex-Território de Rondônia - hoje um
Estado progressista - aos quadros da União. Portan
to, essa matéria precisa ser votada. O texto da Câma
ra dos Deputados é melhor do que o do Senado Fede
ral.

Louvo o Presidente da Comissão, Deputado
Expedho Júnior, o Relator, Deputado Luciano Castro,
todos aqueles que se interessaram pela solução desse
problema, bem como o Senador Moreira Mendes, o Re
lator no Senado Federal desta importante matéria e que
tem procurado resolver esse impasse. Da mesma for·
ma, saúdo o Governador José de Abreu Bianco, que se
comunicou freqüentemente com este Parlamentar a
respeito desta votação. É uma matéria importantíssima,
que vem resolver definhivamente o problema dos servi
dores militares do ex-Território de Rondônia.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a
palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro encaminha voto "sim".

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (pSDB-SP Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Roberto Jef
ferson.
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O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço aos Deputados que venham ao plenário porque
esta é uma matéria importante, com acordo entre to
das as Lideranças. Transferimos à União os encargos
dos pagamentos dos Policiais Militares de Rondônia,
que serão incorporados ao Orçamento Geral da
União. Como há acordo, quero pedir a todos os com
panheiros da bancada que, por favor, acorram ao ple
nário - o quorum está baixo - para que possamos
votar esta matéria e cumprir a pauta no dia de hoje.

O SR. ALMIR SÁ - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a
palavra.

O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na sessão anterior votei
com o PPB.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a
palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum
prindo acordo entre partidos políticos de Rondônia 
e nossos companheiros do PT sugerem acompanhar
essa votação de consenso - a fim de que os policiais
militares de Rondônia, incorporados anteriormente
ao ano de 1982, sejam merecedores da classificação
de Servidores Públicos Federais.

Somos a favor da aprovação dessa PECo
Nesse sentido convocamos os companheiros da

bancada do Partido dos Trabalhadores a votarem "sim".
O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a

palavra.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro agradecer o acordo feito hoje por nossas lideran
ças e destacar os Líderes do PSDB, Jutahy Junior, e
do PFL, Inocêncio Oliveira, que indicou o companhei
ro Luciano Castro para que pudesse melhorar a PEC
e resgatar para Rondônia o mesmo direito dado aos
ex-Territórios de Roraima e Amapá.

Agradeço ao Líder Jutahy Junior por ter-me indi
cado Presidente desta PEC, permitindo-me indicar a
votação da bancada.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a

palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje esta Casa ma-
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nifestou seu contentamento pela negociação, com vistas de relevância imensurável, sobretudo para aqueles
a solucionar a situação do pessoal da área de educação. que ficaram à margem dos benefícios da lei.

Foi manifestado também desejo de que esta O SR. OSCAR ANDRADE - Sr. Presidente,
Casa possa interceder com relação aos outros funcio- peço a palavra pela ordem.
nários públicos federais também em greve. SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a

Portanto, chamo a atenção da Casa para o fato palavra.
de que, historicamente, todo movimento da área por- O SR. OSCAR ANDRADE (Bloco/PL - RO. Pela
tuária tende a um processo de radicalização. Em ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primei-
Angra dos Reis, os trabalhadores da orla portuária, ramente, conclamo o restante dos Deputados que estão
em assembléia realizada hoje à tarde, decidiram que na Casa a que acorram ao plenário. Apenas 283 Srs.
vão ocupar o porto, e as lideranças sindicais decidi- Deputados votaram, e precisamos de 308 votos.
ram por uma greve de fome. Isso se deve ao fato de Em segundo lugar, agradeço a VExa e a todos
que, há oito meses, apó~ o pr-?Cesso de conce~são do os Líderes pelo sentimento de grandeza que tiveram
Porto de Angra dos ReiS, nao tenha acontecido ne- na correção dessa injustiça que há treze anos vem
nhuma movimentação de carga. Isso lev~ desespe.ro acometendo 576 policiais militares do nosso Estado.
aos operári?s que trabalham. naquela umdad.e, pol~, Agradeço ao meu Líder Deputado Valdemar Costa
durante mUito tempo, esse fOI o porto .que mais ~OVI- Neto, ao Líder Inocêncio Oliveira, que muito nos aju-
mentou carga em todo o Estado do RIO de Janeiro. dou, e a todos os Líderes pelo empenho para que

Chamo a atenção dos responsáveis pela Com- essa votação acontecesse.
panhia Docas do Rio de Janeiro e pelo Ministério dos Desejo ainda enaltecer a presença, nesta Casa,
Transportes, ao qual está subordinada aquela empre- do Presidente da Associação dos Policiais Militares
sa, para que se estabeleça uma negociação que su- do ex-Território, Subtenente Osmar, que vem acom-
pere esse impasse e, acima de tudo, a .comunidade panhando bravamente a tramitação dessa PECo
portuária do Município de Angra dos ReiS possa r~s- obrigado, Sr. Presidente.
tabelec~r. um processo de ~z. Docas tem mecanls- O SR. AGNALDO MUNIZ _ Sr. Presidente, peço
~os sufiCientes para denunCiar o c.ontrato de conces- a palavra pela ordem.
sao, retomar aquele porto ~ coloca-lo no papel ~stra- SR PRESIDENTE (A' . N ) _ T VExa
tégico, para o desenvolvimento da economia de . eClo eves em. a
Angra dos Reis e do Estado do Rio de Janeiro. palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente, O SR. AGNA~D_O MUNIZ (Bloco/PPS .- RO.
I I d Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente,

peço a pa avra pe a or em.. . a S~ e Srs. Deputados, este é um momento histórico
SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem VEx a para o Estado de Rondônia. Trata-se da coroação da

palavra. . luta que travamos ao longo dos anos. Desde o meu
O SR. EURIPEDES MIRANDA (Bloco/PD~ - RO. primeiro ano de mandato nesta Casa temos lutado

Pela ordem. Sem revisão do or~dor.) - Sr. PreSidente, para que fosse reconhecido esse direito dos policiais
S~ e Srs. Deputados, eu gostana de, em nome do PDT militares do ex-Território de Rondônia.
~ do PPS, dizer que hoje f?i feita j~stiça_aos policiais mi- Agradeço ao Líder do meu Partido, o PPS, De-
htares do Estad? ~e Rond~n.I~, poiS es!ao sendo enqua- putado Rubens Bueno, bem como a todos os compa-
drados na condlçao de pohclals_f~erals aque~~s que fo- nheiros de bancada por me acompanharem nessa
ram admitidos enquanto Rondollla era Terntono. luta. Da mesma forma, agradeço a todos os Deputa-

Isso já. ~everia ter o~~r~ido, como ~conteceu dos que nos ajudaram para que o Estado de Rondô-
com os poliCiaiS dos ex-Terntonos do Amapa e de Ro- nia conseguisse esse grande êxito, que se traduz em
raima. Ficamos muitos felizes com o .f~t<? de todos os grandes benefícios, porque se trata de um Estado em
partidos entenderem que esses poliCiaiS devem ser fase de crescimento, precisando de recursos e en-
enquadrados como policiais os federais, e realmente frentando dificuldades. A aprovação dessa matéria
estão sendo. vai desonerar a folha de pagamento do Estado, pois

Portanto, não podemos deixar de, em nome do agora o pagamento a esses policiais será de respon-
PDT e do PPS, agradecer neste momento a todos os sabilidade da União, e sobrarão recursos para investi-
partidos. Quero agradecer também às Lideranças a boa mentos. Vai-se traduzir também em benefícios para
vontade que demonstraram em realizar essa votação. os nossos companheiros policiais militares, servido-

Muito obrigado pelo que estão fazendo pelos res que lutam pelo Estado de Rondônia. Trata-se de
policiais militares de Rondônia! um grande êxito que foi conquistado pela bancada de

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa Rondônia! . .
cumprimenta V.Exa, Deputado Eurípedes Miranda, Portanto, estão ~e parabens os ?ompanhelr?s
toda a bancada de Rondônia e todos os partidos pelo de bancada. Lutamos Juntos e consegUImos conqUls-
empenho na votação de matéria que, tenho certeza, é tar essa grande vitória, reparando uma injustiça. São



o Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ricardo Barros, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno.

O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Tem
VExa a palavra.

O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Na votação anterior, votei com o partido.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PSB/PCdoB.
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batalhas como esta que fazem a bancada de Rondô- Decidimos votar a favor da matéria, por compreender
nia se unir, para chegar ao êxito. que se tratava de pleito justo. Agora, esses compa-

Como Deputado Federal pelo Estado de Rondô- nheiros estão com seus direitos garantidos. Espera-
nia, pertencente a um partido popular socialista, o mos que eles continuem exercendo sua profissão da
PPS, não poderia deixar de lutar com todas as garras melhor maneira possível, com a tranqüilidade de te-
e forças para que conseguíssemos essa aprovação. rem alcançado os direitos que lhes eram devidos.

Portanto, mais uma vez agradeço aos nobres Era o que tinha a dizer.
colegas Parlamentares que nos têm acompanhado O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente
nessa questão, assim como aos Líderes partidários. peço a palavra pela ordem. '

Peço aos Dep~t.ados que ~inda não votaram SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a
que ven.ham ao plenariO para registrar seu voto e nos palavra.
dar apoIo.

Muito obrigado. O ~~. ROBERTO PESSOA .(Bloco/PFL - C_E.
O SR RONALDO VASCONCELLOS _ S P _ Sem ~evlsao ~o orador.) -: Sr. Presidente, na votaçao

. . r. re anterior, votei com o partido.
sldente, peço a palavra pel~ ~rdem. a O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Sem revi-

SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem VEx a são do orador.) - Na votaça-o anterior vot i com o PPB
palavra. ,e .

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL O SR. VICENTE CAROPRESO - Sr. Presiden-
_ MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Pre- te, peço a palavra pela ordem.
sidente, considero essa aprovação justa. Os policiais SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a
de Rondônia e toda a segurança institucional do Esta- palavra.
do merecem nosso apoio. A proposta de emenda O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDS - SC.
constitucional da Câmara é melhor e mais adequada. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Em nome do Bloco Parlamentar PUPSL, presto quero agradecer ao Ministro José Serra por ter honra-
homenagem ao Deputado Oscar Andrade, que, de do mais alguns compromissos assumidos com o
maneira firme, determinada e corajosa, pediu a nós Estado de Santa Catarina, por meio da celebração de
todos que viéssemos ao plenário ajudá-lo na aprova- vários convênios, hoje, em seu gabinete. Acima de
ção desta PECo tudo, esses compromissos foram também assumidos

O PL homenageia à segurança do Estado de ~o~ os Parlam:ntares ?~ta~i~enses, que temos pres-
Rondônia, mas também a um de seus valorosos tlglado a atuaçao do Mlnlsterlo da Saude.
membros, o Deputado Oscar Andrade. Sabemos que Santa Catarina, nesse sentido, é

Sr. Presidente. um grande parceiro do Ministério da Saúde, por meio
O SR. CLEONÂNCIO FONSECA _ Sr. Presi- do grande número de equipes de médicos da família e

dente, peço a palavra pela ordem. de ~gentes comunitários de saú~e. O Estado está
SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem VExa a praticamente c?berto pela gran~e Inovação social de-

palavra. mocrata de estimular a populaçao a cobrar res~ltados
O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PPB _ SE regula~es do G?verno. Isso .taz com q~e os índlce~ d~

. _ . _ . mortalidade calam e a qualidade de Vida dos brasllel-
Sem ~evlsao ~o orador.) -: Sr. Presidente, na votaçao ros esteja cada vez melhor.
anterior, votei com o partido. '"

O SR. BABÁ _ Sr. Presidente, peço a palavra Este o registro que queria fazer, Sr. Presidente.

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~

a palavra.
O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, fiz parte da Comissão
que analisou o projeto. Sensibilizamo-nos com a situ
ação de nossos companheiros policiais de Rondônia
justamente porque se trata de um direito que já tinha
sido assegurado a outros policiais militares de ex-Ter
ritórios. Portanto, não seria justo não estender o be
nefício aos de Rondônia.

Saibam os policiais militares de Rondônia que
contam com o apoio do Partido dos Trabalhadores,
que esteve solidário com o pedido do Deputado Luci
ano Castro, que também fez parte daquela Comissão.
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o SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
(PPB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com a Liderança do PPB.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa a
palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
inicialmente, quero reafirmar o compromisso do Parti
do Comunista do Brasil e do Partido Socialista Brasi
leiro com os policiais de Rondônia. Votaremos favora
velmente à emenda constitucional por considerar um
dever de justiça com aqueles policiais.

Quero ainda destacar o papel da Câmara dos
Deputados no processo de solução da greve dos ser
vidores públicos federais.

Há uma luta desses servidores que encontrou
forte resistência por parte do Governo. Foi exatamen
te a Câmara dos Deputados, a partir dos partidos
oposicionistas e, em seguida, dos partidos da base
do Governo e do próprio Presidente desta Casa, que
dialogou com o Governo.

O Líder Arnaldo Madeira também se mostrou
um Parlamentar que compreendeu que esta Casa po
deria ter um grande papel na solução dessa crise.

começando a resolver esse grave problema. Te
mos certeza de que algumas pendências serão es
clarecidas juntamente com os Parlamentares e os
servidores. Ficará apenas a pendência - espero que,
daqui até quinta-feira, consigamos resolvê-Ia - relaci
onada aos funcionários do INSS. Temos a obrigação
de nos envolver e solucionar essa questão, para que
voltem a prestar um grande serviço ao nosso País.

Cumprimento as Lideranças partidárias, que
cumpriram um grande papel na solução da crise ge
rada em torno da greve nas universidades federais,
no INSS e em outros setores do serviço público.

O SR. BADU PICANÇO- Sr. Presidente, peço a
palavra ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Tem
VExa a palavra.

O SR. BADU PICANÇO (Bloco/PL - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei "sim".

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Tem
VExa a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
membro da Comissão Mista de Energia do Congres
so Nacional, que está fazendo um trabalho profundo,
com muito afinco, com muita dedicação e preocupa
ção com este tema tão importante, que é a energia.

O Plano B foi colocado em prática pelo Governo
Federal com apoio incondicional da Comissão Mista
do Congresso Nacional. Tivemos reunião de trabalho
com o Ministro Pedro Parente, quando verificamos to
das as problemáticas, todos os gráficos dos reserva
tórios, todo o empenho que o Governo está fazendo
com as termelétricas, os linhões, com o manejo das
águas. Esse plano foi criticado duramente por alguns
políticos e alguns empresários, e vejam o sucesso
que foi. Se não fosse o Plano B, iríamos ter o Plano C
ou desdobramento pior.

Pedimos paciência à população, principalmente
nordestina. Sou nordestino e não quero recessão, de
semprego, fechamento de fábricas. Não quero que o
pequeno empresário se prejudique na minha região.

Sr. Presidente, vimos de Tucuruí, onde estive
mos com o Dr. José Antônio e toda sua equipe técni
ca. Fomos ver in loco o que está se fazendo para ge
rar mais energia, para não haver apagão, recessão,
desemprego. A Câmara de Gestão, com seus técni
cos, está trabalhando diuturnamente para resolver
esse problema seriíssimo, que é a falta energia. Para
se ter uma idéia, é como se fosse um lençol curto que,
quando cobre a cabeça, descobre os pés.

Parabenizo a Câmara de Gestão, o Ministro Pe
dro Parente e o Governo Federal.

Os feriados serão poucos. Serão dois ou três. A
partir de dezembro e janeiro, com certeza, o Nordeste
estará com seu problema de energia sanado. Vamos
ter energia e não racionamento ou apagão.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Tem
VExa a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei a orientação do PPB.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Tem
VExa a palavra.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero prestar ho
menagem póstuma ao Dr. Célio Batalha, que nos dei
xou no último dia 19.

Ele, que era Presidente da Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA,
aos 51 anos de idade, parte deixando aqui um longo tra
balho na Ford do Brasil e na Associação.

Sr. Presidente, também peço o apoio de todos
os Srs. Deputados para a uma CPI que desejo ver ins
talada nesta Casa e que está relacionada ao trânsito.

Temos um órgão que arrecada R$1 bilhão e 200
milhões por ano de seguro obrigatório, e até hoje não
sabemos para onde vai esse dinheiro. A par disso,
uma verdadeira indústria de multas está montada em



Sim
Não
Abstenção
Total

VOTARAM:
401

1
00

402

É Aprovado em 1° Turno o Substitutivo Ado
tado Pela Comissão Especial à Proposta de Emen
da à Constituição n° 289/00.

Prejudicados: a Proposição Inicial (Proposta
de Emenda à Constituição n° 289 de 2000) e a
Proposta de Emenda à Constituição n° 376, de
2001, Apensada.
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todos os Estados e Municípios que integram o Siste- , é importante ressaltar o papel deste Parlamen-
ma Nacional de Trânsito. to como intermediador entre o Executivo e o Legislati-

Sr. Presidente, fizemos um novo código de trân- vo para encontr.~r uma solução.J;>ara ~ssa greve, que
sito para ser educativo e não punitivo. Seu art. 320 de- ap~ofu~da as dlflculdad.es. que)a e~t~~ passando as
termina que o dinheiro arrecadado com as infrações unlversld~de~, os hos'pl~als ~n1VersltarlOS, os docen-
de trânsito tem que ser aplicado no próprio trânsito, tes e os tecnlcos administrativos.
na fiscalização, em equipamentos, em sinalização. Espero que as reivindicações dos ~ocentes.s~-

Ocorre que ele está indo para o caixa único das Prefe- jam atendidas, como também dos servidores pubh-
ituras sendo desviado da sua finalidade. cos federais do nosso País.,

Se queremos que os Prefeitos cumpram a Lei de O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
Responsabilidade Fiscal, temos de exigir dos Governos a palavra pela ordem.
Estaduais e do Governo Federal que apliquem correta- O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Tem
mente o dinheiro oriundo das muttas de trânsito. VExa a palavra.

Sr. Presidente, milhões de reais estão sendo ar- O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG. Pela
recadados. Para se ter uma idéia, em 1998, o DNER ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-
arrecadou R$15 milhões em multas; em 1999, R$14 taria de parabenizar a bancada federal do Estado de
milhões; em 2000, R$51 milhões. Em janeiro efevere- Rondônia por esla votação, que, certamente, será vi-
iro de 2001, com a implantação dos equipamentos toriosa, e de cumprimentar dois companheiros, o De-
eletrônicos, a arrecadação já ultrapassa a casa dos putado Luciano Castro e o Deputado Oscar Andrade
R$30 milhões de reais. Em 12 meses, vai para quase que, por diversas vezes, esteve em meu gabinete, na
R$500 milhões o que o DNER apura só em multas de qualidade de Relator da matéria na Comissão de
trânsito. Onde está esse dinheiro? Onde está a me- Constituição e Justiça e de Redação, para demons-
Ihoria na fiscalização das nossas estradas? Há uma trar a injustiça que se praticava naquele Estado e pe-
defasagem de policiais rodoviários federais, que, mui- dir rapidez na tramitação da matéria.
tas vezes, trabalham d~bran?o turno porgue não se Conseguimos concluir o processo de votação
faz concurso. Temos hOJe mais de duas mil vagas na na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
Polícia Rodoviária Federal. em tempo recorde e hoje aqui estamos para a vota-

Portanto, Sr. Presidente, pedimos o apoio desta ção em plenário.
Casa para a criação dessa CPI que vai investigar o Parabéns à Bancada Federal do Estado de Ron-
uso do dinheiro ar~ecadad.? com o s.eguro obrigatór~o dônia e a esses policiais que estão recebendo a cor-
e.as multas com a I~stalaçao de equipamentos eletro- reção dessa injustiça!
nlcos em todo ~ Pais. . O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Está

A SRA. TANIA SOARES - Sr. PreSidente, peço encerrada a votação.
a palavra pela ordem. O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Tem peço a palavra pela ordem.
VExa a palav!a. SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Tem

SRA. TA~I~ SOARES (Bloco/PCdo~ - SE. Pela VExa a palavra.
or~em. Sem revisa? da orador?) - Sr. PreSidente, gos- O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB - GO.
ta~la.de reforçar o discurso do Llder d? PC?oB, Deputado Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei "sim" e
Inaclo Arruda, sobre a greve nas universidades. não saiu no painel.

~estacari~ o papel da Comissão de .Ed~cação O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Anun-
como Intermedladora dessa greve. Tem Sido Impor- cio o resultado:
tante o papel do seu Presidente, Deputado Walfrido
Mares Guia, da Deputada Marisa Serrano e dos de
mais membros daquela Comissão.

Há pouco, estivemos em audiência com o Ministro
da Educação, Paulo Renato Souza, e a FASUBRA. O in
dicativo é de que na quinta-feira os técnicos administrati
vos das universidades brasileiras voltarão ao trabalho.

Neste momento está acontecendo uma mesa
de negociação no Ministério com a Associação Naci
onal dos Oocentes do Ensino Superior - ANDES e o
SINASEF, das escolas técnicas federais, na tentativa
de resolver o problema dos docentes das universida
des públicas brasileiras.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Propõsição: PEC N° 289/2000 - SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO

Inicio Votação: 2311012001 19:34

Fim Votação: 23/10/2001 20:00

Resllltado da Votação
Sim 401
Não 1

Total da VÕtação 402

Art. 17

Total Quorum 403

Presidiram a Votação: Aécio Neves ·19:24

Orientação
PSDC -Sim
PFUPST -Sim
PSDB -Sim
PMDB-Sim
PT - Sim
PPB - Sim
PTB- Sim
PDTIPPS - Sim
PUPSL-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PTN - Sim
PHS- Sim
PV -Sim
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA"
Airton Cascavel PPS PDTIPPS Sim

A1cesle Almeida PL PUPSL Sim

Almir Sá. PPB Sim

Francisco Rodrigues PFL PFUPST Sim

Luciano Castro PFL PFLlPST Sim

Luis Barbosa PFl PFLlPST Sim

Robêrio Araújo PL PUPSL Sim

Salomao Cruz PFL PFLlPST Sim

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Sadu Picanço PL PUPSL Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTS Sim

Evandro Milhomen PSB PSSIPCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMOB Sim

Sérgio Barcellos PFL PFUPST Sim

Total Amapá: 7
,u

PARA
Anivaldo Vale PSDB Sim

u

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL PFUPST Sim

Elcione Barbalho PMDB Sim
0

PDT1PPSGiovanniQueiroz PQT ~irn

Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Vic Pires Franco PFL PFLlPST Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 9

AMAZONAS
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL PFUPST Sim
Vanessa Grazziotin PCdoS PSB1PCOOS Sim

Total Amazonas: 4

RONDONrA
Agnaldo Muniz PPS PDT1PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda POT PDT1PPS Sim
Expeditoolúnior PSOB Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Nilton Capixaba PTS Sim
Oscar Andrade PL PUPSL Sim
Sérgio Carvalho PSD8 Sim

Total Rondonia ; 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Sim
João Tola

u
PPB Sim

Márcio Sittar PPS PDT1PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Zila Bezerra '" PTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL PFUPST Sim
Igm Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL PFUPST Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Ama.rildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDS Sim

Total TOC3zttins: 7
.J
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Partido Bloco Voto
MARANHÃ9
Albérico Filho PMDB Sim

Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL PFLlPST Sim

Costa Ferreira PFL PFUPST Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFL PFLlPST Sim

Gasta0 Vieira PMDB Sim

João Castelo PSOB Sim

Mauro Fecury PFL PFUPST Sim

Neiva Moreira POT POT/PPS Sim

Nice"LobãO" PFL PFUPST Sim

Paulo Mqrinho PFL PFLlPST Sim

Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim

Pedro~"'ovais PMOB Sim

Roberto Rocha PSOB Sim

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim

Anlbal Gomes PMOS Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Amon Bezerra PSOB Sim

Eunlcio Oliveira PMOB Sim

Inácio Arruda PCdaB PSB/PCOOB Sim

José Linhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSOB Sim

Manoel Salviano PSOB Sim

Marcelo Teixeira PMDB Sim

Moroni Torgan PFL PFUPST Sim

Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim

Pinheiro Lendim PMOB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Roberto Pessoa PFL PFUPST Sim

Vicente Arruda PSOB Sim

Total Ceará: 18

PIAuí
Átila Lira PSOS Sim

B.Sá PSDS Sim

Ciro NOÇJueira PFL PFUPST Sim

Heráclito Fortes PFL PFLlPST Sim
"João Henrique PMDB Sim

Marcelo Castro PMDB Sim

Mussa Demes PFL PFUPST Sim

Paes L::mdim PFL PFUPST Sim

Themislacles Sampaio PMOB Sim

Wellinglon Dias PT Sim

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST Sim
Iberê Ferreira PTB Sim

Lafre Rosado PMOB Sim
Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim
Múcio Sã o PTB Sim

"Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim

Armando Abílio PSOB Sim
Al/enzoar.Arruda PT Sjm
Carlos Dunga PTB Sim
Damião Feliciano PMOB Sim
Efraim Morais PFL PFUPST Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSOB Sim
Wilson Braga PFL PFUPST Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Clementino,Coelho PPS PDT/PPS Sim
Ojalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL PFUPST Sim
João Colaço PSDB Sim
Joaquim Francisco PFL PFUPST Sim
Joel De Hollanda PFL PFUPST Sim
José Chaves PMOB Sim
José Mendonça Bezerra PFL PFUPST Sim
José Múcio Monteiro PSDB Sim
Luiz Piauhylino PSOB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Wolney Queiroz POT PDT/PPS Sim

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST PFUPST Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PLlPSL Sim
José Thomaz Nonõ PFL PFUPST Sim
Luiz Dantas PTB Sim
Regis Cavalcante PPS POT/PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleo~âncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
SérQio Reis PTB Sim

(

Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aristorr Andrade PFL PFL/PST Sim
Benito Gama PMDB Sim

Claudio Cajado PFL PFL/PST Sim
Coriolano Sales PMDB Sim

Eujácio Simões PL PLlPSl Sim

Félix~endonca PIB Sim

Jairo Carneiro PFL PFLlPST Sim

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Sim

João Leão PPB Sim

Jonival Lucas Junior PMDB Sim

Jorge Khourv PFL PFUPST Sim

José Carlos Aleluia PFL PFUPST Sim

José Lourenço PMDB Sim

José Rocha PFL PFUPST Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PMDB Sim

Luiz Alberto PT Sim

Luiz Moreira PFL PFUPST Sim

Mario NeÇJromonte PPB Sim

Milton Barbosa PFL PFUPST Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL PFUPST Sim

Paulo Magalhães PFL PFUPST Sim

Pedro Irtljo PFL PFUPST Sim

Reginaldo Germano PFL PFUPST Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL PFUPST Sim

Waldir Pires PT Sim

Total Bahia: 29

MINAS'GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracel~ pa Paula PFL PFLlPST Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PST PFUPST Sim
o

PSDBCarlos MgsCS:mi Sim
Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Elias Murad PSDB Sim

Fernando Dinlz PMDB Sim

Hélio Cesta PMDB Sim

HerculaQo Anghinelti PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL PFUPST Sim

João Magno PT Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PLlPSL Sim
Márcio Rejnaldo Moreira PPB Sim
Maria do°C2rmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim
Maria Lúcia PMOB Sim
Mario Assad Júnior PL PL/PSL Sim
Mário de Oliveira PST PFLlPST Sim
Narcio Rodrigues PSOB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT POT/PPS Sim
Paulo pelgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PLlPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMOB Sim
Saulo Coelho PSOB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMOB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
ViUorio Medioli PSOB Sim
Zezé Perrella PFL PFLlPST Sim

Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSOB Sim
JOÉlo Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Max Mauro PTS Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim

Total Es~írito santo: 6

RIO DE <JANEIRO
A1dir Cabral PFL PFLlPST Sim
Alexandre Cardoso PSS PSB/PCDOB Sim
Almerinda da Carvalho PPB Sim
Arolde de Oliveira PFL PFLlPST Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Santana PT Sim
Oino Fernandes PPB Sim
Dr. Helena. PSDB Sim
Eber Silva PST PFUPST Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTS Sim
lédio Rosa PFL PFLlPST Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
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Partido Bloco Voto

RIO DE JA'NEIRO
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PFL PFLlPST Sim
João Sampaio PDT PDTlPPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Carlos Coutinho PFL PFUPST Sim
José Egydio PFL PFUPST Sim
Luisinho

<.
PPB Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Márcio Fortes PSDB Sim
Mattos Na~cimento PST PFUPST Sim
Milton Temer PT Sim
Miríarrr Reid PSB PSB/PCDOB Sim

o

Miro Teixeira PDT PDT/PPS Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL PFUPST Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
o -

Rubem Medina PFL PFUPST Sim

Simão Sessim PPB Sim
o

Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim

Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Sim

Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim

Aloizio Mercadanle PT Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Gàrlos Pannunzio PSDB Sim

Arnaldo Faria de Sá PTB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPSL Sim

Celso Russ,?manno PPB Sim

Chico Sardelli PFL PFUPST Sim

Clovis Volp~ PV Sim

Corauci SoY>rinho PFL PFUPST Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPSL Sim

Delfim Nett'ó PPB Sim

Dr. Hélio POT PDT/PPS Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
o

PFL PFUPST SimGilberto Kassab
Iara Bernardi PT Sim

Ivan Valente PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José de Ab~u PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José ~enolno PT Sim
José índio PMDB Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Kincas r&1attos PSB PSB/PCDOB Sim
Lamartine Fiosella PMOB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim
Marcelo"Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Nelo Rodàlfo PMDB Sim
Nelson MarQuezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL PFUPST Sim

o
PTOrlando Fantazzini Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo UmaG PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Robson Tuma PFL PFUPST Sim
Rubens Fur.!an PPS PDT/PPS Sim
Salvador Z!mbaldi PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Salusliano PPB Sim
Xico Grauzjano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São~ulo : 61

MATO GROSSO
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim

Total Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Osório Adriano PFL PFLlPST Sim
Paulo Octávio PFL PFUPST Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito federal: 7
o

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

GOIÁS
Euler Morais PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Luiz Bitlencourt PMDB Sim
Nair Xavier~Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSOB Sim

Pedro Chaves PMOB Sim

Roberto Balestra PPB Sim

Ronaldo Caiado PFL PFUPST Sim

Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Sim

João Grar.ldão PT Sim

Manoel Vitória PT Sim

Marçal Filhg PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Nelson T(l:ld PTB Sim

Pedro Pedr'bssian PPB Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL PFUPST Sim

Affonso Camargo PSDB Sim

Airton RovMa PTB Sim

AJax Canziani PSDB Sim

Basílio Víllani PSDB Sim

Chico da Princesa PSDB Sim

Dilceu Sperafico PP~ Sim

Dr. Rosinhau PT Sim

Flávio Arns PT Sim

Gustavo Fruet PMDB Sim

Iris SimQes PTB Sim

Ivanio Guerra PFL PFUPST Sim

José Borba PMDB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

José Janene PPB Sim

Luciano Pizzalto PFL PFUPST Sim

Márcio Matos PTB Sim

Max Rosenmann PMDB Sim

Moacir Micheletto PMDB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Padre Roque PT Sim

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS PDTlPPS Sim

Santos Filho PFL PFUPST Sim

Werner ~aoderer PFL PFUPST Sim

Total PiU"aná : 25

SANTA CATARINA
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SANTA CATARINA
Antô~o earlos Konder Reis PFL PFUPST
Carlito Merss PT
Edinho Bez., PMOB
Edison Artd'/'ino PMOB
Eni VoltoliQI PPB
FernáMo Goruja POT PDT/PPS

Gervasio Silva PFL PFUPST
João PiíZol>3t1i PPB

Paulo Gouvêa PFL PFUPST
u

PFL PFUPSTPedro Bittencourt
Renato Vianna PMOB
Serafim Venzon POT POT/PPS
Vicente Caropreso PSOB

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Airton Dipp POT PDT/PPS
Alceu COIlares POT PDT/PPS
Ana Corso ' PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schi(,mer PMOS
Clovis IIgenfritz PT
Darcfsio Perondi PMOB
Edir Oliveira PTS
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB
Felter Jblnior' PPB
Fioravante PT
Henrique Fontana PT
Jarbas Lima PPB

Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB

Nelson MarChezan PSOB
Orlando ó'esconsi PT

Osmar Terra PMOB
Osvaldo EliçJlchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Paulo t'aiPn PT
Telmo KirsJ PPB

o

Total Río Grande do Sul: 23
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Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

o SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - A ma
téria retoma à Comissão Especial para elaborar a re
dação para o segundo turno.

O SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. DOMICIANO CABRAL (PSDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do meu partido.

O SR. JOÃO MATOS (PMDB - se. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com a minha bancada, o PMDB.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com a minha bancada.

A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB - MT. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com orientação da bancada.

O SR. HAROLDO BEZERRA (PSDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme
orientação da bancada.

V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) 

COMPARECEM MAIS OS SRS:
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AMAPÁ

Bloco

Outubro de 2001

Sedu Picanço
Evandro Milhomen

Presentes de Amapá : 2

RONDONIA

Marinha Raupp
Níllon Capixaba

Pre611nws de Rondonia : 2

PL
PSB

PMDB
PTS

PUPSL
PSB/PCDOB

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

Total de·Ausentes ; 61

AMAPÁ

Antonio Feijllo

Total de Ausentas :
PARÁ

Asdrubal Benl<'.s

Haroldo Bezerra

Nicias Ribeiro

Raimundo Sal'l.tos

Renildo leal

Socorro Gomes

Total de Ausentes: 6
AMAZONAS

Arlhur Virgllio

Euler Ribeiro

Silas Câmera

Total de Ausentes: 3
ACRE

Josó Aloksand ro

Total de Ausentes: 1

TOCANTINS

Freire Júnior

Total de Ausentes:

MARANHÃO

Sebestillo Madeira

Total de Ausentes:
CEARA

Chiquinho Feitosa

Nelson Otoch

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves

Total de Ausentes: 1
PARAIBA

Marr.ondas Gadelha

Total de Ausentes:
PERNAMBUCO

Armando Monteiro

Luciano Bivar

Ricardo Fiuza

Severino Cavalcanti

Total de Ausentes: 4
ALAGOAS

Olavo Calheiros

Total de Auaentes: 1
SERGIPE

José Teles

Tolal de Ausentes: 1
BAHIA

FrandslOnio Pinto

Partido

PSOB

PMOB

PSOB

PSOB

Pl

PTB

PCdoB

PSDB

PFL
PTB

PSL

PMDB

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PFl

PMDB

PSl

PPB

PPB

PMOB

PSOB

PFl

Bloco

PLlPSl

PSB/PCOOB

PFUPST

PUPSL

PFUPST

PlIPSL

PFUPST
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Gerson Gabrielli PFL PFLlPST

Haroldo Lima PCdoS PSB/PCDOB

Jaime Fernandes PFL PFLlPST

Nelson Pellegrina PT

Raland Lavígne PMDB

Yvonilton Gonçalves PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 7

MINAS GERAIS

Custódio Mattos PSDB

Glycon Terra Pinto PMDB

Lael Varella PFL PFLlPST

Walfrido Mares Guia PTB

Total de Ausentes: 4
EspíRITO SANTO

Magno Malta PL PLlPSL

Total de Ausentes: 1
RIO DE JANEIRO

Alciane Athayde PSB PSB/PCDOB

Camélia Ribeiro PL PLJPSL

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB

Total de AUBentes: 3

SÃO PAULO

Fernando Zuppo PSDC

Luiz Eduardo Greenhalgh PT

Moreira Ferreira PFL PFLlPST

Total de Ausentes: 3

MATO GROSSO

Wilson Santas PSDB

Total de Ausentes: 1
GoIÁs

Geovan Freitas PMDB

L1dia Quínan PSOB

Total de Ausentes: 2

SANTA CATARINA

Lucí Choinacki PT

Total de Ausentes: 1

RIO-GRANDE""DO-SUL

Esther Grossi PT

Marcos Rolim PT

Nelson Proença PPS PDT/PPS

Pompeo de Mattos POT PDT/PPS

Roberto Argenta PHS

Veda Crusius PSDB

Total de Ausentes: 6
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o SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 2
minutos.)

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.459/01
(Do Sr. Paulo Rocha)

Requer informações ao Ministério
das Minas e Energia, no âmbito da Agên
cia Nacional do Petróleo sobre questões
relacionadas a setor de transportes fluvi
ais de petróleo na Amazônia.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição
e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro que após ouvido o Plenário seja oficializado
o Requerimento de Informação ao Ministério das Mi
nas e Energia, no âmbito da Agência Nacional de Pe
tróleo sobre as seguintes questões:

1. Qual o tempo médio levado pela a Agência
Nacional de Petróleo para proceder o ressarcimento
dos fretes rodoviários pagos pelas distribuidoras de
combustíveis;

2. Qual o valor mensal dos respectivos ressarci
mentos;

3. Informar se os ressarcimentos mensais cor
respondem à tendência da demanda dos produtos;

4. Informar se existe distribuidoras que não te
nham recebido, no tempo regulamentar estabelecido
pela ANP os valores dos ressarcimentos que lhe são
devidos;

5. Caso positivo, informar quais são; Quanto a
ANP deve à cada uma; Quais as razões de não terem
sido procedidos os ressarcimentos respectivos nos
tempos oportunos, evidenciando o caso de cada dis
tribuidora e se há abertura de procedimentos admi
nistrativos elou judiciais contra essas distribuidoras
que não tiveram os fretes ressarcidos;

6. Quais as empresas que nos últimos dois anos
foram fiscalizadas pela ANP na Amazônia; quantas
vezes foram fiscalizadas cada uma dessas empresas;
qual o tempo médio de fiscalização em cada empresa
e quais as que foram constatadas com algum tipo de
irregularidade especificando as mesmas;

Quais os motivos do procedimento fiscalizatório
e razão de não ter se estendido às demais empresas
regionais do setor.

Justificação

O presente requerimento fundamenta-se em in
formações que apontam o fato daquela Agência não es
tar cumprindo os prazos por ela mesmo estabelecidos
para ressarcimento, ou mesmo atrasá-los para as trans
portadoras, que implica em risco para o sistema de
transporte regional, uma vez que impõe às distribuido
ras um ônus suplementar de terem que tomar no mer
cado financeiro os recursos para o pagamento desses
fretes, levando-se em conta a defesa das pequenas e
médias empresas distribuidoras que tentam se firmar
nesse mercado, por si só, altamente competitivo.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2001. - Paulo
Rocha, Deputado Federal- PT/PA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.718' DE 2001

(Do Sr. Confúcio Moura)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre o "Projeto de Fruticul
tura do Estado de Rondõnia, gerido pelo
Banco da Amazônia S/A.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda, o
seguinte pedido de informações:

O Banco da Amazônia S/A, amparado por recur
sos do FNO, e em menor escala por recursos do Fun
do Agropecuário de Rondônia (gerido pelo extinto
Banco do Estado de Rondônia), é o responsável pelo
financiamento do Projeto de Fruticultura do Estado de
Rondônia. Tal projeto, implementado nos anos de
1993 e 1994, "beneficiou" a 780 pequenos produtores
rurais selecionados pela Emater-RO nos Municípios
de Theobroma, Jaru, Governador Jorge Teixeira,
Ouro Preto, Ji Paraná, Urupá, Alvorada e Rolim de
Moura. Esses agricultores, estimulados pelo Governo
do Estado, deveriam constituir a base de um grande
projeto de fruticultura. O projeto, todavia, transfor-
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mou-se em retumbante fracasso e os agricultores, de
beneficiários, transformaram-se em vítimas, Isto pos
to, e com o objetivo de subsidiar as atividades deste
Parlamento, julgamos indispensável ter em mãos as
seguintes informações:

1. o número de contratos assinados por municí
pio e em que período;

2. os valores médios, mínimos e máximos dos
contratos, por município;

3. a percentagem dos contratos (em termos de
número e de valor) que foram renegociados, e em que
período deu-se a renegociação, também por municí
pio;

4. o grau de inadimplência, em termos de valor e
de número de contratos, por município;

5. uma avaliação da situação atual do Projeto de
Fruticultura e de suas reais possibilidades de sua re
cuperação.

Ressaltamos que nosso pedido circunscreve-se
a dados tabulados que, de forma alguma, violam o si
gilo bancário dos contratantes.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001. 
Deputado Confúcio Moura.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001 . - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro. Ad referendum da Mesa.

Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.719, DE 2001

(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Requer informações ao Ministro de
Minas e Energia sobre o uso de recursos
para a troca de lâmpadas normais por
modelos econômicos.

Senhor Presidente,

Nos termos dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex"
que, ouvida a mesa, seja inquirido o Senhor Ministro de
Estado de Minas e Energia, sobre os seguintes fatos:

1. Quantas lâmpadas normais já foram substituí
das por mode os econômicos pelas distribuidoras de

energia elétrica desde a publicação, em 19 de abril de
2001, da resolução n° 153/01 da Aneel?;

2. Com essa quantidade de lâmpadas econômi
cas instaladas, quanto de energia já foi economizado
desde 19 de abril de 2001?

3. Qual o volume de recursos adicionais de que
as distribuídas de energia passaram a dispor para re
alizar a instalação desse tipo de lâmpada na casa dos
consumidores residenciais a partir da publicação da
referida resolução?

4. Existe ma meta estabelecendo a quantidade de
lâmpadas que devem ser instaladas pelas distribuido
ras, em um detenninado intervalo de tempo, com esses
recursos? Se existe, qual é essa meta? A Aneel fiscaliza
da forma que as empresas estão usando o dinheiro
para troca de lâmpadas normais por modelos econômi
cos? Quais as planilhas de acompanhamento?

S. Alguma distribuidora está sendo fiscalizada
ou foi punida pela Aneel por não estar usando correta
mente os recursos para a instalação de lâmpadas
econômicas após a publicação da referida resolução
da Aneel.

Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2001.
- Deputado Luiz Antonio Fleury, PTS - SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro Ad referendum da Mesa

Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
ND 3.720' DE 2001

(Da Sr' Ângela Guadagnin)

Solicita informações ao Senhor Minis
tro da Saúde sobre a não realização de au
ditoria em Conselho Municipal de Saúde.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. SO, § 2°, da Constitui

ção Federa e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno, solicito a V. Exa seja encaminhado ao
Senhor Ministro da Saúde o seguinte pedido de infor
mações:

Considerando:
a) que o Conselho Municipal de Saúde da Cara

guatatuba (SP), depois de observar diversas irregula-



Voto

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa, no âmbito do Comando da Ae
ronáutica-CAER, sobre procedimentos
de segurança a serem adotados pela Co
missão Nacional de Segurança da Avia
ção Civil em todos os aeroportos brasile
iros, tendo em vista o aumento crescente
do terrorismo internacional.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.722' DE 2001

(Do Sr. Eduardo Campos)

Solicita informações ao ExmO Sr. Mi
nistro da Fazenda sobre as comunica
ções encaminhadas pelo Banco Central

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. SO, § 2°, da Constituição Federal, e do art. 116 e
parágrafos do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Defesa,
no âmbito do Comando da Aeronáutica-CAER, infor
mações acerca dos procedimentos que estão sendo,
ou que deverão ser adotados pela Comissão Nacio
nal de Segurança da Aviação Civil em todos os aero
portos brasileiros, tendo em vista o aumento crescen
te do terrorismo internacional, no que concerne aos
seguintes aspectos:

1. serviços de controle de passageiros (detecto
res de metais);

2. serviços de controle de bagagens, cargas e
afins;

3. serviços de controle das empresas de trans
porte aéreo;

4. policiamento;
s. treinamento de pessoal quanto a ameaças

contra a aviação civil e as instalações aeroportuárias;
6. serviços de telecomunicações aeronáuticas.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2001. 

Deputado Lincoln Portela, (PSL-MG).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 11 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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ridades na administração do SUS no municipio, envi- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
ou ao Sr. Ministro da Saúde o Oficio n° 64/00, de N° 3.721, DE 2001
28-9-2000, solicitando auditoria na Secretaria Munici
pal de Saúde daquela cidade;

b) que com a falta de resposta do Ministério, o
Conselho passou a aprovar e a fazer constar em ata o
envio ao Ministério Público de documentos compro
vando as irregularidade observadas;

c)a forma como o senhor Prefeito Municipal de
Ca raguatatuba, pressionado pela decisão do Conse
lho de enviar os documentos ao MP, encaminhou à Câ
mara Municipal, fazendo aprovar em urna semana, um
projeto de lei alterando a representação do usuário no
Conselho, excluindo justamente aqueles que fizeram
as denúncias ao MP, e incluindo setores da sociedade
não vinculados ao SUS cometendo outras irregularida
des como tirar a paridade do Conselho, não considerar
o funcionário do estado como trabalhador do SUS, in
cluir a Associação de Pais e Mestres de escolas muni
cipais e associações ambientalistas, sendo que na ci
dade só existe uma e o seu presidente a cargo de con
fiança do prefe~o, e o mais grave, tirou a representa
ção dos aposentados também prevista em lei;

d) que na Mensagem n° 14/01 encaminhada à
Câmara Municipal junto com o Projeto de Lei que mu
dou a formatação do Conselho o prefe~o utilizou proce
dimentos administrativos como a NOS n° 1/96, a NOAS
n° 1/00 e a Emenda Const~ucional n° 29 para justificar,
de forma mentirosa, a necessidade de mudança na
composição do Conselho Municipal de Saúde;

Julgamos importante contar com os seguintes
esclarecimentos:

1. Por que razão não foi feita a auditoria solicita
da pelo Conselho Municipal de Saúde de Caraguata
tuba (SP), em setembro de 2000?

2. Quais os procedimentos necessários para
que esta auditoria possa ser realizada?

3. Quando a auditoria solicitada vai ser realizada?
Sala de Sessões, 18 de setembro de 2001. 

Ângela Guadagnin, Deputada Federal.



Voto

Solicita informações ao Exmo. Sr.
Ministro dos Transportes, relativas às

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.723, de 2001

(Do Sr. Eduardo Campos)

Defiro, "ad referendum" da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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ao Ministério Público, relativas aos cri- obras na rodovia BR-232 localizada em
mes financeiros apurados por aquela ins- Pernambuco. '
tituição praticados por dirigentes de Ban- S h P 'd
cos estatais. en ar resl ente,

Pelo nosso requerimento de informações n°
3.422, de 2001, solicitamos ao Exmo Sr. Ministro dos
Transportes cópia dos contratos com as empresas ou
consórcios vencedores do certame licitatório relativo às
obras na BR-232, de Pernambuco, bem como os proje
tos técnicos vigentes sobre os trechos contratados.

Através do Ofício 1SECM/RI n° 2392/01 , da Pri
meira Secretaria desta Câmara dos Deputados, data
do de 31 de agosto de 2001 , recebemos, apenas, os
contratos firmados com os consórcios Construtora
Queiroz Galvão S/A e Construtora Norberto Ode
brecht S/A, referente ao Lote 1 da obra, e o firmado
com a Construtora OAS Ltda., correspondente ao
Lote 2.

Ocorre que tais informações foram enviadas in
completas. Basta dizer que, de acordo com o Parágra
fo Primeiro da Cláusula Primeira, de ambos os contra
tos, consta o seguinte:

"Parágrafo Primeiro - Integram este
Contrato, independente de transcrição, os
seguinte documentos:

1) o processo licitatório e de Concor
rência Pública Internacional n° 001/2000 e
seus anexos;

2) a proposta e todos os documentos
que os acompanham;

3) o projeto de engenharia;
4) o cronograma físico-financeiro;
5) as normas, especificações gerais,

instruções, disposições regulamentares e
demais atos vigentes no DER-PE;

6) as instruções, comunicações e ordens
expedidas pela fiscalização do Contratante."

Os documentos constantes do Parágrafo Primei
ro da Cláusula Primeira, acima citados, apesar de se
rem partes integrantes dos contratos, não nos foram
encaminhados, bem como os projetos técnicos vigen
tes.

Por se tratarem de peças imprescindíveis à aná
lise do processo em questão, requeremos a V. Exa,
com base no art. 50, parágrafo 2° da Constituição Fe
deral, combinado com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, que sejam soli
citados ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes a com
plementação desses dados.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001.
Atenciosamente, - Eduardo Henrique Accioly

Campos, Deputado Federal.

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento geral, a Procuradoria

Geral do Banco Central do Brasil encaminhou ao Minis
tério Público várias comunicações relativas a crimes fi
nanceiros praticados por dirigentes de instituições ban
cárias estatais de diferentes Estados brasileiros.

Por se tratar de instituições que tiveram aportes
de recursos do Tesouro Nacional, os crimes nelas
praticados são do interesse direto da opinião pública
que está no aguardo de ter os esclarecimentos finais
do que aconteceu e de conhecer os responsáveis pe
los referidos atos.

Com o propósito de esclarecermos as irregulari
dades cometidas, requeremos a V. Exa, com base no
art. 50, parágrafo 2° da Constituição Federal, combi
nado com os art. 115 e 116 do regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que seja solicitado ao Exmo

Sr. Ministro da Fazenda o seguinte:

• cópias das comunicações encaminhadas
pela Procuradoria Geral do Banco Central ao
Ministério Público, relativas a irregularidades
detectadas nos seguintes bancos: Banesta
do, Banespa, Banerj, Banco do Estado do
Pará, Banco do Estado do Ceará, Banco do
Estado da Bahia, Banco do Estado de Santa
Catarina e Banco do Estado de Rondônia.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001.

Atenciosamente, - Eduardo Henrique Accioly
Campos, Deputado Federal.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 11 6 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Ecaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, em 10-10-2001. 
Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente
Relator. '
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10-10-2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente Rela
tor.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3724, de 2001

(Do Sr. Rubens Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento no to
cante a reinvindicações formuladas pe
los pequenos produtores agrícolas que,
na área da agricultura familiar podem ser
atendidos pelo Pronaf.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa
, com base no art. 50, § 2°, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno a Câmara dos Deputados, que,
ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr.
Ministro da Agricultura e do Abastecimento respeitan
tes a providência; que estariam sendo adotadas no
âmbito daquele Ministério para atender as reivindica
ções formuladas pelos pequenos produtores agríco
las que podem ser assistidos pelo Pronaf.

Justificação

Se realmente aplicado em todo o País, o Pronaf
poderia atender a mais de 4 milhões de famílias, to
das de pequenos produtores rurais, que respondem
por quase 80% da alimentação produzida em nosso
país.

Este dado apenas já estaria indicando a neces
sidade de que as proposições formuladas por aquele
Programa sejam de fato conduzidas a bom termo,
permitindo que a produção de alimentos possa che
gar à mesa de todos os brasileiros e a preços compa
tíveis com os índices salariais e de renda do País.

Reclama-se que para a chamada agricultura pa
tronalo plano de safra para 2001 acusou o andamen
to de 40% nos recursos a serem disponibilizados, en·
quanto a agricultura familiar nada conseguiu nesse
particular. Os recursos, segundo estabelecido pelo
pré-plano de safra para este ano, que deveriam ter
15% de seu valor repassados diretamente às Coope-

rativas de Crédito dos Agricultores Familiares (Siste
ma CRESOL) não chegaram àquelas entidades sem
que, até agora, se possa saber o que lhes estará dis
ponível, havendo velada ameaça de que o montante
poderá ser reduzido em 40%, o que se considera
inadmissível.

A situação do agricultor familiar e, portanto, ca
produção de alimentos em nosso país é grave. Cre
mos necessário que se insista junto ao Banco do
Brasil para que firme convênio como o (Sistema
Cresol), que se liberem, de imediato, recursos ca
pazes de atender às necessidades da agricultura
familiar, ademais da edição de portarias de equali
zação, da parte do Ministério de Agricultura e Abas
tecimento, para que possam ser feitas as necessá
rias contratações.

Em sendo assim, vimos solicitar desse Ministé
rio a fineza de nos fornecer as informações de que
dispuser sobre a matéria, para que possamos levar
aos pequenos produtores rurais, na área da agricultu
ra familiar, informações capazes de levar à solução de
tantos e tais problemas.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 20 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 d Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10-10-2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente Relator.

Defiro, "ad referendum" da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.725, DE 2001

(Do Sr. Rubens Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e Abastecimento a respei
to de providências que estariam sendo
adotadas para garantir a sobrevivência
da lavoura cafeeira no país.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex8

, com base no art. 50, § 2° da
Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116,
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas informações ao Sr. Ministro da Agricultura e
do Abastecimento quanto as providências que estari
am sendo adotadas no âmbito daquele Ministério em
defesa da cafeicultura nacional.
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Justificação

Embora ainda sejamos o maior produtor de café
do mundo, o café talvez já não seja o mais importante
item de nossas exportações.

Esta nos parece ser a única razão para que o
Governo entregue a cafeicultura a sua própria sorte,
indiferente aos reclamos de todos aqueles que têm no
plantio e na comercialização do café ponte de renda
para sustento da família e, sem que se o possa negar,
para garantir a economia de centenas e centenas de
municípios Brasil afora.

Prefeituras e Câmaras Municipais de várias par
tes do País, notadamente de meu Estado, o Paraná,
têm-nos procurado para expor a situação das mais
graves que estão vivendo, porque a simples redução
da área sitiada com a lavoura de café gera desempre
go, abandono das cidades interioranas, redução da
arrecadação, enfim, um rol de problemas que poderi
am ser pelo menos minimizados se o Governo Fede
ral adotasse uma política de retomada e expansão da
cafeicultura o que sem sombra de dúvida, reverteria
em benefício de toda a Nação.

Em sendo assim, vimos solicitar do Ministério da
Agricultura e Abastecimento que nos encaminhe as
providências que acaso venha adotando para impedir
que essa situação se agrave mas, ao contrário, que
se reverta, a fim de que possamos levar aos Sr. Prefe
itos, aos Srs. Vereadores e a seus municípios infor
mações mais alentadoras sobre a questão.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 de Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.726, DE 2001

(Do Sr. Luiz Ribeiro)

Solicito informações ao Sr. "Minis
tro da Saúde, no âmbito do seu Ministé
rio à Agência Nacional de Vigilância Sa
nitária (ANVISA), sobre as medidas toma
das com relação ao medicamento Rino-

soro Gotas, fabricado pelo Laboratório
Americano de Farmacoterapia S.A.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição

Federal e no art. 24, inciso VII e 115, inciso I do Regi
mento Interno solicito a V.Exa que sejam encaminha
do ao Sr. Presidente Gonzalo Vicena Neto, da Agên
cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o se
guinte pedido de informações:

a) Quais as providências adotadas por este ór
gão no tocante ao medicamento Rinosoro Gotas, fa
bricado pelo Laboratório Americano de Farmacotera
pia S. A., lote n° 642, uma vez que o mesmo apresen
tou resultado insatisfatório com relação aos ensaios
de aspecto e PH; e

b) Se a empresa fabricante do medicamento
aqui no Brasil foi notificada a se as inspeções de roti
na continuam sendo realizadas para inibir a comerci
alização do lote n° 642 que apresentou problemas.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001. 
Luiz ribeiro, Deputado Federal (PSDB - RJ).

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, em 10-10-2001. 
Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente
Relator.

Defiro, "ad referendum" da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.727/2001.

(do Sr. Luiz Ribeiro)

Solicito informações ao Sr. Ministro
da Saúde, no âmbito do seu Ministério à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), sobre o medicamento Ginkgo
Biloba, que quando usado na gravidez
pode causar malformação fetal.

Senhor Presidente,
Com andamento no art. 50, § 2° da Constituição

Federal e nos art. 24, inciso VII e 115, inciso I do Regi
mento Interno solicito a V.Exa que seja encaminhado
ao Sr. Presidente Gonzalo Vicena Neto, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o seguinte
pedido de informações:

a) Quais as marcas registradas no Brasil que
contém a erva Ginkgo Biloba;



Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regi mento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10-10-2001. - Depu
tado Efraim Morais Primeiro-Vice-Presidente Relator

Defiro, "ad referendum" da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3729, DE 2011

(Dos Srs. Miro Teixeira e Giovanni Queiroz)

Solicita informação ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre os recursos
direcionados para o setor de saúde.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazen
da acerca dos recursos destinados ao setor de saúde.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001 
Deputado Miro Teixeira por - PA - Deputado Gio
vanni Queiroz por - PA

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3729, DE 2001

(Dos Srs. Miro Teixeira e Giovanni Queiroz)

Solicita informação ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre os recursos
direcionados para o setor de saúde.

Senhor Ministro,
A aprovação da Emenda Constitucional n° 29,

de 13 de setembro de 2000, que cuida da metodolo
gia de cálculo dos recursos mínimos a serem aplica
dos pela União nas ações e serviços públicos de saú
de, resultou em controvérsia jurídica, a partir da edi
ção do Parecer da Coordenação-Geral de Assuntos
Financeiros da Procuradoria-Geral da Fazenda Naci
onal/MF de n02.561/2000, de 7 de dezembro de 2000,
e cujo entendimento foi ratificado pela Advocacia Ge
rai da União, através de Parecer datado de 27 de de
zembro de 2000, publicado no Diário Oficial da Re
pública Federativa do Brasil.

2. A controvérsia jurídica refere-se à interpreta
ção do art. r, da referida Emenda Constitucional n°
29/2000. transcrito a seguir:

Defiro, "ad referendum" da Mesa
Em 23-10-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.728/2001

(do Sr. Luiz ribeiro)

Solicito informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente, no âmbito do seu Mi
nistério o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Reno
váveis - IBAMA - Hamilton Nobre Casara
sobre a Licença Ambiental concedida à
Concessionária Rio - Teresópolis S/A 
CRT.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos art. 24, inciso VII e § 1° do Regi
mento Interno, solicito a V.Exa seja encaminhado ao
Presidente do Ibama - Hamilton Nobre Casara, o se
guinte pedido de informações:

a) Tendo em vista o Aviso de Licença da Con
cessionária Aio - Teresópolis S/A, publicada no DOU
de 24 de agosto de 2001, sessão 3, quais estudos e
documentes que embasaram o citado licenciamento?

b) Sabedor que os viadutos próximo ao córrego
Suruí e Meudon e a melhoria de acesso à Teresópolis
(Ermitage) foram multados por executar obras na es
trada sem o devido licenciamento ambiental em
R$300.000,00 (trezentos mil reais) as obras embar
gadas através do Auto de Infração n° 021610 série D
e Termo de Embargo n° 043730, série C, quais os pro
cedimentos adote dos no tocante a estes fatos?

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, em 10-10-2001. 
Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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b) Quais laboratórios fabricantes de medica- Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001 . -
mentos a base da erva Ginkgo Biloba e se todos con- Luiz Ribeiro Deputado Federal PSDB-RJ
tém a substância chamada colquicina;

c)Na Bula dos citados medicamentos está claro
as informações de contraindicação e efeitos colatera
is em relação ao uso por mulheres gestantes com
conseqüências de malformação fetal.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001.
Luiz Ribeiro Deputado Federal (PSDB - RJ)



3. De acordo com a conclusão do Parecer da
AGU, "a melhor interpretação do dispositivo consti
tucional da alínea b do inciso I do artigo 77 do
A.D.C.T. da C.F. é no sentido de que, nos exercíci
os financeiros posteriores ao exercício de 2000, do
ano 2001 ao ano de 2004, a União aplicará a título
de piso, ou seja, no mínimo, nada impedindo, obvia
mente, que aplique mais, de acordo com as necessi
dades e a disponibilidade do tesouro, o equivalente
ao valor apurado no ano anterior, vale dizer, o valor
apurado no ano 2000, isto é, o montante empenha
do nessas ações e nesses serviços públicos no
exercício financeiro de 1999, acrescido de, no míni
mo, cinco por cento, corrigido, ainda, sucessiva e
cumulativamente pela variação nominal do Produto
Interno Bruto - PIB".

4. Sobre o assunto, convém reforçar que encon
tra-se em tramitação no Congresso Nacional, o Proje
to de Lei Complementar n° 201, de 16 de maio de
2001, que regulamenta o § 3° do art. 198 da Constitui
ção Federal, que vale sua transcrição:

"Art. 2° - A União destinará ao financi
amento das ações e serviços de saúde:

I - até o exercício financeiro de 2004,
no mínimo o montante empenhado no exer
cício financeiro anterior, corrigido pela varia
ção nominal do PIB."

5. Analisando-se mais minuciosamente os re
ferido pareceres, verificando que a interpretação ju
rídica colocada, colide com o estabelecido na citada
Emenda Constitucional n° 29/2000, modificando no
futuro sua aplicação e cumprimento, e conseqüente
mente seus resultados, dentre os quais, o de garan
tir a destinação de recursos mínimos da União à Sa
úde, para cumprimento de dispositivo constitucional,
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"O Ato das Disposições Constituciona- permitindo inclusive a cobertura nesse futuro, da
is Transitórias passa a vigorar acrescido do ampliação das ações e serviços públicos de saúde,
seguinte artigo 77: em decorrência do crescimento populacional.

Art. 77 - Até o exercício financeiro de 6. O parágrafo 3° do Parecer da AGU faz alusão
2004, cs recursos mínimos aplicados nas a Parecer da PGFN, onde o parágrafo 12 expõe: "12.
ações e serviços públicos de saúde serão O comando é claro: estabelecido o piso inicial (para
equivalentes: 2000) o valor mínimo do gasto para os anos subse-

I - no caso da União: qüentes, independe de decisão do administrador pú-
a) no ano 2000, o montante empenha- blico e, portanto, do efetivamente realizado, vinculan-

do em ações e serviços públicos de saúde do-se, isso sim, a indexador relativo ao comporta-
no exercício financeiro de 1999 acrescido mento da economia nacional, o PIB.. .", pode-se dedu-
de, no mínimo, cinco por cento; zir que é complicado para o legislador estabelecer o

ano de 2000 como aquele ideal para a Saúde. Eo que
b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor advêm a partir daí, não deve ser levado em conside-

apurado no ano anterior, corrigido pela vari-
ação nominal do Produto Interno Bruto - ração? Atualmente cerca de 40% dos recursos apro-
PIB." vados para a Saúde são repassados de acordo com o

critério populacional. Como então acompanhar o
crescimento da população se as execuções orçamen
tárias futuras estiverem estacionada no piso do exer
cício de 2000, corrigidas apenas por indicadores eco
nômicos?

7. Cabe colocar também, em relação ao exposto
nos parágrafos 12, transcrito acima, e 13, cujo teor
menciona "13. Tal critério guarda consonância com o
determinado para Estados e Municípios, que têm sua
aplicação mínima vinculada à variação da arrecada
ção. Neste caso, composta a arrecadação de tributos
próprios e transferências constitucionais, o indexador,
como regra geral, refletirá tanto o comportamento da
economia nacional quanto da local.", qual a lógica em
se deixar o nível de gastos em ações e serviços de
saúde, vinculado apenas a um indexador da econo
mia nacional- PIB - sem se considerar a necessida
de de ampliação, a cada ano, do aporte de tais recur
sos, quando rara Estados, Distrito Federal e Municípi
os a EC 29, estabelece a elevação da participação
destes, no produto de suas arrecadações até o ano
de 2004, de acordo com os incisos 11 e 111 e § 1°, do art.
77, do ADCT?

8. Ainda no que se refere ao Parecer da PGFN,
pode-se interferir quanto ao parágrafo 14 "Admitir-se
que o 'valor apurado' significa o efetivamente empe
nhado no ano anterior é dar ao administrador a opor
tunidade de, descumprindo o comando constitucional
em um ano, afetar o cálculo do mínimo da obrigação,
para o exercício seguinte e assim sucessivamente. O
legislador constitucional não delegou - nem quis de
legar - tal discricionariedade ao Poder Executivo.",
que o administrador público, ao descumprir os dispo
sitivos constitucionais, deverá ser inquirido pela área
competente de julgamento das contas públicas, não
devendo servir de argumento para a interpretação de



PROJEÇAO ORÇAMENTARIA I(em R$ bilhões)
PERDA EM R$ BILHÕES! ! MS, CNS, : PGFN, MF, MP' i

ANO VARIAÇÃO· css'
I DO PIB

i VALOR! % VALOR % i Anual : Acumulada!

1%) ! I ! I

1999 18,3532 I
2000 I 20,3513110,89 19,270 5,00
20011 12,57 22,909 12,571 21,693 12,57 1,216 1,216
2002 9,21 25,019 9,21 23,690 I 9,21 1,329 2,545--

1,439 ! 3,9842003 8,35 27,108 8,35 25,669 8,35
:2004 8,16 ,29,320 8,16 27,763 8,16 i 1,557 i 5,541
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se utilizar o ano fixo - 1999, como aquele que servirá 1.MS - Ministério da Saúde, CNS - Conselho
de base de cálculo para exercícios futuros, eterna- Nacional de Saúde, CNS - Comissão de Seguridade
mente. Social da Câmara. PGFN - Procuradoria Geral da Fa-

9. A Lei de Responsabilidade Fiscal, de n° zenda Nacional, MF - Ministério da Fazenda, MP -
101/2000, em seus artigos 16 e 17, estabelece a par- Ministério do Planejamento e Gestão.
tir de 2000, a obrigatoriedade de se preservar as 2. Valor Realizado/ Empenhado em 1999.
ações que constituem despesas obrigatórias de cará- 3. O valor do Orçamento Executado/Empenha-
ter continuado. Dessa forma, surge a dúvida, como do em 2000 foi de R$ 20,351 bilhões.
preservar tais repasses continuados em anos subse- 4. O valor do Orçamento tomado como base em
qüentes a 2000, se a base a ser utilizada for o valor 2000 foi de 19,270 bilhões.
empenhado em 1999, acrescido de 5%, e não a posi- 12. Diante de todo o exposto, e nos termos do
ção real empenhado do ano anterior? art. 50 da Constituição Federal, requeiro a Sua Exce-

10. Já em relação ao citado no parágrafo 20 do lência, informações sobre quando e corno serão re-
Parecer do AGU, que assim afirma: "Muitas vezes, o compostos os valores acima identificados corno per-
real dispêndio em um indeterminado ano não corres- das, referentes ao período 2001-2004, de forma a se
pande às necessidades dos anos seguintes. Vejamos evitar que o setor de Saúde sofra prejuízos em suas
por exemplo a necessidade de abertura de créditos ações e, também para fazer prevalecer o verdadeiro
extraodinários em vultosos valores para atender a objetivo da Emenda Constitucional n° 29, de 13 de de-
despesas específicas de saúde imprevisíveis e ur- zembro de 2000.
gentes para um determinado ano, traria como conse- Sala das Sessões, 11 de setembro de 2001. _
qüência a obrigatoriedade de gastos, pelo meno~, Deputado Giovanni Queiroz, PDT - PA - Deputado
iguais nos anos seguintes, mesmo que já desaparecl- Miro Teixeira, PDT/RJ.
da a causa da despesa", convém comentar que foram
alocados na Lei Orçamentária para 2001 , R$1 ,050 bi- Voto
Ihões do Fundo de Combate e Erradicação da P~bre- Estando de acordo com o art 50 § 2° da Consti-
za, ,sem .induzir o.u ~stabele~er que este val?r estlves- tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
se Insendo nos limites previstos pela EC.n ~9/2000, Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.
ficando bastante claro que, quando for atln~ldo_o ob- Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
jetivo do programa, aquel~s recursos delxarao de 2001. _ Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre-
compor o orçamento da Saude. . sidente, Relator.

11. Nestas circunstâncias, pode-se conclUIr que,
caso seja aplicada ao longo do tempo, a interpretação Defiro, "ad referen~u~" da Mesa .
dada à EC 29/2000, pelo citado parecer da AGU, a Em 23-10-01. - Aeclo Neves, Presl-
Saúde será apenada com um déficit orçamentário, dente.
até o exercício de 2004, da ordem de R$5,541 bi- REQUERIMENTO INFORMAÇÕES
Ihões, conforme demonstrado na projeção abaixo: N0 3730 , DE 2001

(Do Sr. Giovanni Queiroz)

Requer informações ao Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Sr. Marthus Tavares, acerca das
doações de entidades internacionais.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2° da Constituição Federal, e na forma dos arti
gos 115, inciso I, e 116, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, ouvida a Mesa, seja encami
nhado ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, o seguinte pedido de informa
ções:

Que seja encaminhada a esta Casa uma rela
ção nominal de todos os Organismos/Entidades Inter-



Requer informações ao Ministro de
Estado o do Meio Ambiente, Sr. José Sar
ney Filho, acerca da aplicação de doa
ções de entidades internacionais e a
Contratação de servidores através de
projetos vinculados a Organismos Inter
nacionais.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2°, da (Constituição Federal, e na forma dos arti
gos 115, inciso I e 116, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, ouvida a Mesa, seja encami
nhado ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente, o
seguinte pedido de informações:

1) Encaminhar a esta Casa uma relação de to
dos os Organismos Entidades Internacionais que fi
zeram doações a esse Ministério, com os respectivos
valores, constantes do Orçamento dessa Pasta 
Fonte 195 - R$93.714 mil- para o exercido em cur
so, assim como as razões para a reduzida execução
(2,41 % até 24-8-2001);

2) Quais os órgãos I entidades beneficiadas
com a liberação dos recursos feita por esse Ministé
rio, quais os programas I projetos desenvolvidos bem
como os respectivos valores empenhados, liquidados
e pagos;

3) Relação do pessoal contratado, diretamente
ou através de terceiros, mediante convênios, organis
mos internacionais ou outros meios, destacando os
seguintes dados relativos a cada contratado:

• periodo(s) da(s) contratação(ões);
• objeto do contrato;
• critérios de escolha dos contratados;
• formação profissional;
• remuneração mensal e forma de reajuste, se

for o caso;
• lotação (órgão, área e seção);
• regime legal da contratação; e
• encargos sociais e legais incidentes no con

trato.

Justificação

Estas informações são indispensáveis para o
esclarecimento de fatos veiculados pela imprensa
acerca de contratação de pessoal para realizar tare
fas rotineiras da própria Administração Federal, prin
cipalmente após a vigência da Lei Complementar n°
101 , de 4 de maio de 2000.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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nacionais que fizeram doações ao Brasil, os respecti- REQUERIMENTO N° 3.731, de 2001
vos valores constantes do Orçamento da União nas (Do Sr Giovanni Queiroz)
Fontes 195 e 295, para o exercício em curso, os ór
gãos/entidades beneficiados com os respectivos va
lores e os programas a serem desenvolvidos em ra
zão das doações recebidas, destacando, quando
houver contratação de pessoal, os seguintes dados
relativos a cada contrata do:

• periodo (S) da (s) contratação (ões);

• objeto do contrato;
• critérios de escolha dos contratados;

• formação profissional;
• remuneração mensal e forma de reajuste, se

for o caso

• lotação (órgão, área e seção);
• regime legal de contratação; e
• encargo sociais e legais incidentes no contra

to.

Justificação

Estas informações são indispensáveis para o
esclarecimento de fatos veiculados pela imprensa
acerca de contratação de pessoal para realizar tare
fas rotineiras da própria administração (Folha de São
Paulo de 4-2-01).

Em fevereiro último foi publicado o Decreto n°
3.751, de 15-2-01, que dispõe sobre os procedimen
tos a serem observados pela administração pública
federal para fins de gestão de projetos, no âmbito dos
acordos de cooperação técnica com Organismos
Internacionais.

As dotações alocadas às Fontes 195 e 295 são
representativas e o Congresso Nacional não dispõe
de informações acerca da aplicação destes valores,
dos resultados dos projetos desenvolvidos e princi
palmente da destinação das informações geradas no
desenvolvimento desses projetos.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001. 
Deputado Giovanni Queiroz, PDT/PA.

Voto

Estando de acordo dom o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, em 10-10-2001.
Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente
Relator.
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Em fevereiro último foi publicado o Decreto nO
3.751, de 15-2-01, que dispõe sobre os procedimen
tos a serem observados pela Administração Pública
Federal para fins de gestão de projetos, no âmbito
dos acordos de cooperação técnica com Organismos
Internacionais.

As dotações alocadas à Fonte 195 são repre
sentativas e o Congresso Nacional não dispõe de in
formações acerca da aplicação destes valores, dos
resultados dos projetos desenvolvidos e principal
mente da destinação das informações geradas no de
senvolvimento desses projetos.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001 . 
Deputado Giovanni Queiroz, por - PA

Voto

Estando de acordo com o art.50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts.115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,em 10-10-2001. 
Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente
Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.733,DE 2001

(do Sr. Clementino Coelho)

Solicita do Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda informações acerca do
contrato recém estabelecido entre o Bra
sil e o Fundo Monetário Internacio
nal-FMI,especialmente sobre se o Gover
no manteve a disposição de privatizar ou
internacionalizar as empresas Furnas,tu
curuí e Chesf.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Ex", com base no art 50, § 2°, da
Constituição Federal, e no arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazen
da, acerca do contrato recém estabelecido entre o
Brasil e o Fundo Monetário Internacional- FMI, espe
cialmente sobre se o Governo manteve a disposição
de privatizar ou internacionalizar as empresas Fur
nas, Tucuruí e Chesf .

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, em 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, "ad referendum" da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.734, DE 2001
(Do Sr. Eni Voltolini)

Solicita informações ao Exmo Sr. Mi
nistro da Defesa sobre as condições de
uso dos equipamentos utilizados nos ór
gãos de controle de vôo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Faderal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" seja enca
minhado ao Exml Sr. Ministro da Defesa o seguinte
pedido de informações.

Em face de notícias veiculadas no "Jornal Naci
onal, noticiário da TV Globo, em 13 de agosto de
2001, ficaram expostas algumas deficiências marcan
tes do serviço de proteção ao vôo, mormente na área
compreendida pelo CINDACTA I, entre o Rio de Jane
iro e São Paulo. Segundo essas notícias, os visores
dos radares que fazem o controle aéreo nessa rota,
em determinadas circunstâncias de operação, apre
sentam imagens irreais da situação dos aviões, o que
em alguns casos tem causado dúvida aos operado
res, da real posição desses aviões.

Em audiência pública realizada pela Comissão
Especial da Câmara dos Deputados que analisa o
projeto de lei que cria a Agência Nacional de Aviação
Civil, foi ouvido o Sr. Jorge Carlos Botelho, Presidente
do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção
ao Vôo. Entre outros assuntos relatados, o Sr. Botelho
se referiu, praticamente, aos mesmos graves proble
mas exposto no noticiário, ou seja as falhas nos equi
pamentos utilizados nos locais de maior volume de
tráfego, entre Rio e São Paulo, o que, segundo ele,
vem se arrastando há vários anos. Ainda conforme
suas palavras, os técnicos da proteção ao vôo teriam
elaborado amplo relatório narrando todas as deficiên
cias detectadas, algumas de cunho ergonômico, ou
tras técnicas, de apresentação de imagens, quanto à
multiplicidade de alvos, congelamento de imagens,
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Voto

Solicita informações sobre medidas
adotadas para conter o avanço das hepa
tites e tuberculose no País.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.736, DE 2001

(Do Senhor Marcos Afonso)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde o seguinte pe
dido de informações:

Tem sido divulgado o avanço impressionante da
tuberculose e das hepatites em nosso País. No intuito
de melhor conhecer a situação brasileira, solicitamos
as seguintes informações:

• Quais as medidas adotadas por esta Pasta
para conter o avanço das hepatites e da tu
berculose no País?

• Qual o número de pessoas contaminadas e
portadoras do vírus das hepatites no Brasil?

• Como está se dando a atuação das unidades
do Sistema Único de Saúde em relação a es
tes agravos?

Plenário Ulysses Guimarães, 19 de setembro
de 2001. - Eni Voltolini, Deputado Federal.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Solicita informações junto ao Depar
tamento Nacional de Estradas de Roda
gem, sobre desabamento de ponte e inter
dição de trecho da BR-l01, em Alagoas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

degenerescência de antenas e de fiação. Por fim, de REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
acordo com o referido relato, as deficiências dos equi- N° 3.735, DE 2001
pamentos não ocorrem somente na área menciona- (Do Sr. Eni Voltolini)
da, mas também em Brasília e em Belém, onde tem
sido comum o ocorrerem casos de iminentes colisões
de aviões.

Em vista da gravidade da situação exposta, tan
to no noticiário da televisão, como na citada audiência
pública, julgamos necessário oportuno termos uma
confirmação da real condição em que se encontra a
segurança do nosso controle de vôo. Desse modo,
formulamos a esse Ministério as questões a seguir,
para ter uma visão formal dessa situação.

1. Em face do atual estágio de desenvolvimento
dos equipamentos de controle de vôo, que proporcio
nam informações rápidas e precisas, já usados em
países tecnologicamente mais avançados que o Bra
sil, os atuais e equipamentos aqui utilizados não esta
riam obsoletos e ineficientes?

2. Considerando os possíveis problemas encon
trados para sua manutenção, não estariam esses
equipamentos em situação de prazos de validade de
utilização vencidos?

3. Já existem, porventura, propostas desse Mi
nistério ou do Comando da Aeronáutica no sentido de
dotar nossos principais aeroportos com equipamen
tos de controle de vôo de última geração?

4. Quais as probabilidades estimadas de riscos
de virem a acontecer colisões entre aeronaves em
vôo, por falhas desses equipamentos era utilizados?

5. Como vêm sendo atualizados os conheci
mentos técnicos dos operadores de controle de vôo
que trabalham com os atuais equipamentos conside
rados ineficientes?

6. Quais foram as providências tomadas pelo Sr.
Ministro da Defesa, quanto as denúncias veiculadas
pelo "Jornal Nacional" do dia 13 de agosto de 2001?

Plenário Ulysses Guimarães, 19 de setembro
de 2001. - Eni Voltolini, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, em 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.



Voto

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, em de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.737, DE 2001

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Agricultura e do Abasteci
mento a propósito do Programa de Reor
denamento das Exportações de Café.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, § 2°, e 115, inciso
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a V. Exa seja encaminhado ao Sr. Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimento o seguinte
pedido de informações:

Visando interromper a escalada de redução de
preços no mercado, o Brasil adotou com os países ex
portadores de café um acordo de retenção de parte
da oferta do produto no mercado mundial.

Recentemente, contudo, declarações atribuídas
ao Ministro Pratini de Moraes dão conta do fracasso
do programa e do seu cancelamento pe-o Governo
Federal.

Nesse sentido, gostaríamos de saber as razões
que determinaram a ineficácia da intervenção or
questrada com os demais produtores e quais as pro
vidências que o Governo entende como oportunas
para o soerguimento da cafeicultura nacional.

O conhecimento dessas respostas é indispen
sável para que o Congresso Nacional, em colabora
çâo com o Governo, possa identificar meios e rumos
para a reabilitação da economia cafeeira.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001 . 
Deputado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 11 6 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.
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seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado dos Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro 2001.
Transportes o seguinte pedido de informação. -- Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presiden-

Em agosto deste ano, houve um desabamento te, Relator.
da cabeceira de uma ponte na BR-1 01, localizada no
quilômetro 171, município de Teotônio Vilela, em Ala
goas.

Felizmente, no momento do sinistro, não havia
veículos ou pedestres em deslocamento naquele /0
cal, porque este trecho de rodovia estava interditado,
mas os prejuízos são elevados, tanto do ponto de vis-
ta material, quanto econômico.

O rompimento da cabeceira da ponte pode afe
tar a superestrutura da obra e, por isso, os engenhei
ros responsáveis devem aplicar procedimentos técni
cos e verificar eventuais fissuras ou deformações que
possam inviabilizar, ou não, toda a ponte.

Por outro lado, a ponte é um importante corredor
de transporte entre Alagoas e Recife ao longo de uma
das rodovias mais importantes do Brasil. Com a interdi
ção, é necessário um desvio de quase 120 quilômetros
para percorrer a distância entre essas duas cidades.

Tendo em vista que o Governo Federal e a em
presa responsável pela construção da obra não têm
fornecido as importantes informações sobre o desa
bamento da ponte e necessitando uma visão mais
completa do acontecimento, julgamos necessário
contar com os seguintes esclarecimentos:

1. O que pode ter provocado o desabamento de
uma das cabeceiras da ponte em questão?

2. Qual é a empresa responsável pela obra de
construção da ponte?

3. Quais são os resultados dos exames técnicos
já executados na estrutura?

4. Em que situação se encontra a ponte e quan
to tempo será necessário para sua reconstrução?

5. Qual será a despesa provocada pelo desaba
mento da ponte?

6. O DNER já tem os recursos necessários para
a obra de reconstrução?

7. Quais são e como se encontram os desvios
da rodovia BR-IOI entre Alagoas e Recife implantados
em função do desabamento da ponte?

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Marcos Afonso.



Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2° e 115, inci
so I do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde o seguin
te pedido de informações:

A Vigilância Sanitária de São Paulo interditou a
empresa Era Nova em virtude de diversas irregulari
dades. Este laboratório produzia os produtos Ginko
Biloba e o composto emagrecedor Porangaba sem o
registro necessário no Ministério da Saúde e com
data de fabricação adulterada.

Solicitamos informações quanto ao andamento
deste processo e às providências adotadas.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves. Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.740, DE 2001

(Do Sr. Pimentel Gomes)

Solicita informações ao Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Mar
tus Antônio R. Tavares, pertinentes à sus
pensão do pagamento de 26,06% (vinte e
seis e seis décimos por cento) aos servi
dores da Fundação Oswaldo Cruz 
FIOCRUZ, referente à perdas salariais re
gistradas durante o Plano Bresser.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex", com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicita-

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento sobre
programa de incentivo aos pecuaristas
com vistas à melhoria de qualidade da
carne e do leite para exportação.

Diante do exposto, gostaria que o Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento prestasse esclareci
mentos sobre o programa de incentivo aos pecuaris
tas brasileiros com vistas à melhoria de qualidade da
carne e do leite para exportação.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. ExB
, com base no art. 50, § 2°, da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno desta Casa, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abas
tecimento sobre programa de incentivo aos pecuaris
tas com vistas à melhoria de qualidade da carne e do
leite para exportação.

O Ministro da Agricultura e do Abastecimento,
Sr. Pratini de Moraes, em recente visita a Uberaba
(MG), declara "que o Brasil precisa melhorar a quali
dade da carne e exportar mais". Acrescentou que o
País necessita cuidar melhor do rebanho e da produ
ção leiteira e exportar mais leite e carne. Segundo ele,
dos 21 bilhões de litros de leite produzidos anualmen
te, somente 85 milhões são destinados ao mercado
externo.

O ministro deseja que os pecuaristas promovam
a rastreabilidade da carne, ou seja, cada animal rece
berá, ao nascer, um certificado que dará condições
de acompanhar seu crescimento e seu estado sanitá
rio.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.738, DE 2001 N° 3.739, DE 2001

(Do Sr. Marcos Afonso) (Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde, quanto às providências
adotadas contra o laboratório Era Nova,
de São Paulo.
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das informações ao Sr. Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Martus Antônio R. Tavares, ob
jetivando esclarecer acerca da suspensão do paga
mento de 26,06% (vinte e seis e seis décimos por
cento) aos servidores da Fundação Oswaldo Cruz 
FIOCRUZ, referente às perdas salariais registradas
durante o Plano Bresser e incorporado aos contra
cheques dos servidores da instituição supra desde
maio de 1995.

Justificação

Ao receber, juntamente com meus pares na Câ
mara dos Deputados, carta do Conselho Deliberativo
da FIOCRUZ dando ciência da gravidade alcançada
pela reação dos servidores da instituição à suspen
são do pagamento de 26,06% (vinte e seis e seis dé
cimos por cento) aos mesmos, referente às perdas
salariais registradas durante o Plano Bresser e incor
porado aos contracheques dos servidores desde
maio de 1995, cuja circunstância, ao persistir, certa
mente comprometerá as atividades essenciais às
pesquisas e desenvolvimento de projetos de saúde,
ciência e tecnologia ali originados, causou-nos pro
funda preocupação.

A FIOCRUZ, conforme afirma seu Conselho De
liberativo, manteve o pagamento do percentual supra
no mês de agosto, mediante folha suplementar, es
tando impossibilitada de sustentá-lo após o mês de
novembro. Cabe ressaltar que os 26,06%, até então
pagos aos servidores, derivaram-se de uma decisão
judicial, tramitado em julgado e reconhecida pelo Go
verno Federal desde a sua deliberação

Uma possível paralisação dos relevantes traba
lhos realizados pela FIOCRUZ constitui fato negativo
para toda a sociedade. Seus funcionários, sem rea
justes a sete anos, têm razão ao reclamar e requerer
providências com relação ao caso que se apresenta
Devido a importância que o assunto suscita, rogo por
informações.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Pimentel Gomes.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa,Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidência, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.741 de 2001

Do Sr. Carlito Merss)

Solicita informações ao Ministro da
Integração Nacional.

Senhor Presidente,
Pelo presente, vimos requerer a Vossa Excelên

cia, nos termos do § 2° do Art. 50 da Constituição Fe
deral e na forma do Art. 115, I e 116 do Regimento
Interno, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Se
nhor Ramez Tebet, Ministro da Integração Nacional,
as seguintes informações:

1. Cópia do convênio 343530, número original
CV 725-97-SEPRE-MPO, de ampliação da capacida
de de derivação do canal extravasar e regulariza
ção/estabilização do curso inferior do rio Cubatão em
Joinville, firmado entre o Ministério da Integração Na
cional e a Prefeitura Municipal de Joinville (SC), no
valor de R$1.762.183,78 (hum milhão, setecentos e
sessenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e se
tenta e oito centavos).

Solicitamos as referidas informações para aten
der os preceitos constitucionais que definem o papel
fiscalizatório do Poder Legislativo.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001 . 
Carlito Merss, Deputado Federal PT/SC.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os Arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa,Voto pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.742, DE 2001

(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Solicita ao Senhor Ministro de Esta
do de Minas e Energia esclarecimentos
sobre a participação acionária da empre
sa CS Participações na Usina Termelétri
ca de Porto Velho (RO).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca-



Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.743, DE 2001

(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Solicita do Senhor Ministro de Esta
do de Minas e Energia esclarecimentos
sobre a contratação de empresa para a
implantação de sistema de monitoramen
to de segurança dos dutos e refinarias da
empresa Petróleo Brasileiro S.A. 
Petrobrás.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Ener-

b) composição acionária da sociedade (nome
de cada sócio e respectiva participação percentual no
negócio);

c) necessidade de posse de capital próprio míni
mo, para fins de participação na sociedade; caso po
sitivo, indicar qual o valor necessário para participa
ção na sociedade.
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minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Ener- Tal situação fraudulenta já seria o suficiente para
gia, José Jorge de Vasconcelos Lima, o seguinte pe- impedir o concurso da CS Participações ao empreen-
dido de informações: dimento da UTE de Porto Velho; isso, contudo, não pa-

Esclarecimentos sobre a participação acionária ~ece ~reocupar o~ demais sócios, nem .m~~mo a fisca-
da empresa CS Participações no empreendimento da ~Izaçao d~s autondades. governamentais, Ja q.u~, pe~as
Usina Termelétrica de Porto Velho no Estado de Ron- Informaçoes de que dispomos, a CS Partlclpaçoes
dônia dos quais constem os seg~intes itens: poss~i, ~o ~itado neg?cio, parcela acionária ig_ual à da

, ,. . . . BR Dlstnbuldora, eqUivalente a 24,5% das açoes com
a) copia do contrato onglnal do empreendlmen- direito a voto do empreendimento de geração elétrica.

to·, Além disso, chegou-nos ao conhecimento a de-
núncia de que a CS Participações funcionaria, nesse
caso, apenas como uma empresa de fachada para a
EI Paso Energy, para a realização de operações trian
gulares e a compra da já mencionada usina termelé
trica, liberando essa empresa para obter uma maior
participação no setor elétrico brasileiro do que a per
mitida pela regulamentação legal vigente.

É, portanto, com o intuito de pôr fim a essas es
peculações e de estabelecer a verdade dos fatos que
encaminhamos o presente pedido de informações,
esperando que, através dele, possamos contribuir
para reinstaurar a honestidade, a decência e a boa
administração no seio das concessões de serviços
públicos indispensáveis à população brasileira.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001 . 
Deputado Pedro Pedrossian.

Justificação

Desde a gestão do ex-Ministro Rodolpho Touri
nho, foi lançado, no âmbito do Ministério de Minas e
Energia, o Programa Prioritário de Termeletricidade
(PPT), com a finalidade de aumentar a participação
do gás natural na matriz energética brasileira, em es
pecial nas atividades de geração de energia elétrica.

Para tanto, foram criadas várias facilidades e in
centivos para a instalação de usinas termelétricas a
gás natural em todo o País, destacando-se, entre tais
condições favorecidas, a garantia de suprimento de
gás natural às usinas pela Petrobrás e a garantia de
acesso a programas de financiamento a investimen
tos no setor elétrico do BNDES, para a construção
das plantas e suas linhas de conexão à rede elétrica.

Para alguns, no entanto, tais benesses não pa
recem ser suficientes; tanto assim é, que há casos
verdadeiramente escandalosos, como o da usina ter
melétrica de Porto Velho, em Rondônia, que parecem
passar completamente desapercebidos perante a fis
calização das autoridades governamentais, como se
fossem as mais normais das operações.

O motivo de nosso estranhamento é o fato de,
em tal empreendimento, haver a participação acioná
ria da empresa CS Participações, de propriedade do
Senhor Carlos Seabra Suarez, ex-sócio da empreitei
ra OAS, da qual se desligou formalmente no ano de
1996. Para participar da termelétrica de Porto Velho,
apresentou a CS Participações declaração de patri
mônio equivalente a trezentos milhões de reais - pa
trimônio esse que, na verdade, não lhe pertence, pois
consta de bens da OAS que foram integralizados em
nome da CS.



Justificação

Como já será do conhecimento de V. Exa, uma
das causas mais caras a este parlamentar é a defesa
da honestidade e da obediência aos princípios da boa
administração da coisa pública, no que respeita à Pe
tróleo Brasileiro SA - PETROBRAS, maior empresa
do País e motivo de justo orgulho para todos os nos
sos cidadãos, por conta das imensas realizações por
ela alcançadas, em prol do desenvolvimento e pro
gresso da Nação brasileira.

Por isso mesmo, não podemos deixar de indig
nar-nos ao ver, como na época atual, as negras nu
vens da dúvida que vêm toldar o bom nome dessa
empresa, sopradas pelos ventos da desconfiança a
respeito da lisura dos procedimentos de sua atual di
retoria.

Uma das mais nebulosas situações enfrentadas
pela PETROBRAS, em passado recente, diz respeito
à contratação do seguro da plataforma P-36, que,
após a ocorrência de um acidente, cujas causas ain
da se acham envoltas em mistério e dúvidas, veio a
afundar, levando junto com ela, para o frio leito oceâ
nico, muitos anos de dedicação e esforços dos técni
cos de nossa companhia petrolífera, bem como as es-

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Ener
gia, José Jorge de Vasconcelos Lima, o seguinte pe
dido de informações:

Esclarecimentos sobre o contrato de seguro da
plataforma P-36, da Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRAS, dos quais constem, obrigatoriamente,
os seguintes itens:

a) condições estabelecidas para a contratação
do seguro da plataforma P-36;

b) cópia do contrato de seguro;

c) cópia do relatório interno da PETROBRAS
sobre o sinistro da plataforma P-36, inclusive as con
clusões sobre as causas do acidente.

Justificação

Desde que foi editado o Decreto n° 2.745, de 24
de agosto de 1998, que regulamentou as normas do
processo Iicitatório simplificado garantido pela Lei n°
9.478, de 6 de agosto de 1997, à PETROBRAS, tem
ela abusado de tal prerrogativa, geralmente sob a ale
gação de urgência no processo, a fim de se evitarem
prejuízos operacionais e financeiros à empresa e, em
última análise, ao País.

Prova disso é que, em resposta a nossos reque
rimentos de informações envolvendo ações desenvol
vidas pela companhia petrolífera, constatamos que,
em quase todas as atividades contratadas pela em
presa com terceiros, é muito freqüente o recurso a tal
expediente - principalmente se os valores nelas en
volvidos montam a grandes somas.

No caso ora em tela, por se tratar de uma opera
ção que pode facilmente atingir várias centenas de
milhões de dólares, é preciso garantir-se, em nome
da honestidade e da obediência aos princípios da boa
administração da coisa pública, que tal contratação
venha realmente a servir para garantia a segurança
do patrimônio e das operações da PETROBRAS, a
prevenção de acidentes e a boa qualidade ambiental,
em vez de se constituir em fonte de benefícios ilícitos
para apaniguados da diretoria daquela empresa.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Pedro Pedrossian.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regi mento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001 . - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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gia, José Jorge de Vasconcelos Lima, o seguinte pe- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
dido de informações: N° 3.744, DE 2001

Esclarecimentos sobre a contratação de empre- (Do Sr. Pedro Pedrossian)
sa para implantar sistema de monitoramento de segu- . . . .
rança dos dutos e refinarias da Petróleo Brasileiro SoliCita do Senhor Ministro de Esta-
SA - PETROBRAS, dos quais constem, obrigatoria- do de Minas e Energia esclarecimentos
mente, os seguintes itens: sobre o contrato de seguro da plataforma

a) condições estabelecidas para a contratação P-36, da. Petróleo Brasileiro S.A. -
da empresa (ou empresas); PETROBRAS.

b) cópia do edital de licitação ou, caso não tenha
esta sido realizada, razões legais para sua dispensa;

c) andamento do processo de contratação;
d) caso já tenha sido realizada a contratação,

cópia dos contratos firmados.



Justificação

O jornal Folha de S.Paulo, de 17-9-2001, infor
mou que há cinco anos o Ministério da Agricultura e
do Abastecimento paga assistência médica para ser
vidores mortos ou que por diversos motivos deixaram
os Planos de Saúde contratados pelo ministério.
Ocorre que, segundo o jornal, uma operação fraudu
lenta desviou pelo menos R$13 milhões dos cofres
públicos. Existem pelo menos 4.022 beneficiários fan
tasmas, gerando despesa mensal de R$570 mil, po
dendo chegar a 10 mil beneficiários, informa o jornal.

A fraude consiste em desviar recursos relativos
a servidores que deixam de usar o plano de saúde
contratado pelo ministério, por motivo de morte, de
sistência de serviço ou cancelamento por falta de
condições de pagamento e o ministério continua pa
gando a sua parte à seguradora Sul América, que
presta o serviço.

Portanto, trata-se de uma fraude grave, que en
volve o desvio de um grande volume de recursos e
que esta Casa precisa acompanhar as investigações.

Sala das sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Henrique Fontana, PT/RS.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.745/01
(Do Sr. Henrique Fontana)

Solicita ao Ministro da Agricultura e
do Abastecimento informações sobre de
núncias de fraudes relativas a contratos
de Planos de Saúde.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento, Marcus Vinícius Pratini de Morais, no
sentido de prestar as seguintes informações à Câma
ra dos Deputados:

1. Quais as providências tomadas pelo Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento quanto às de
núncias apresentadas pelo jornal Folha de S.Paulo
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peranças de atingirmos mais rapidamente a tão lon- (17-9-2001) relativas a fraudes em Planos de Saúde
gamente acalentada auto-suficiência na produção de de servidores daquele ministério?
petróleo Agora, vêm ao nosso conhecimento denún- 2. Consta na matéria do referido jornal que foi
cias de que as reais causas do acidente - que inclu- aberta sindicância em 31 de janeiro deste ano e con-
em grandes negligências por parte dos responsáveis cluída em 28 de março. Por que os autos da sindicân-
pela operação da plataforma - estariam sendo escon- cia não foram encaminhados às autoridades compe-
didas das companhias seguradoras pela direção da tentes para abertura de inquérito criminal?
PETROBRAS, a fim de garantir o recebimento dos 3. Por que os funcionários envolvidos nas frau-
prêmios do sinistro, numa clara tentativa de fraude, des não foram afastados imediatamente após a des-
obtenção de lucros indevidos e encobrimento dos ver- coberta das irregularidades, permanecendo os princi-
dadeiros culpados por tamanho desastre. pais envolvidos, em seus cargos, até o dia 6 de junho

É, portanto, no intuito de colaboração com o deste ano?
País que vimos apresentar o presente pedido de in- 4. Qual o nome dos sócios da empresa Sul Amé-
formações, na esperança de que tal atitude possa tra- rica Aetna e quais os responsáveis pela assinatura do
zer à luz a realidade dos fatos, desmascarar as ca- contrato por parte do ministério?
nhestras tentativas de fuga das responsabilidades e 5. Solicito remeter à Câmara dos Deputados có-
buscar a punição dos culpados por tal dano causado pia dos contratos celebrados pelo Ministério da Agri-
ao patrimônio nacional. cultura e do Abastecimento com as operadoras de

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. - planos de saúde, bem como os autos da conclusão
Deputado Pedro Pedrossian. das investigações realizadas pelo ministério.

Voto 6. Quais as providências que o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento está tomando para
reaver o dinheiro que estaria indevidamente em poder
da seguradora dos Planos de Saúde?
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 d Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23 de outubro de 2001. - Aécio

Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.746, DE 2001

(Do Sr. José Dirceu)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça, sobre a fiscalização nos aero
portos brasileiros.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2° da Constittição
Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Exmo Sr. Ministro da Justiça, o seguinte pedido
de informações.

Com o terrível atentado terrorista ocorrido em
Nova York nesta terça-feira, 11 de setembro do cor
rente ano, veio uma preocupação mundial com a se
gurança nos aeroportos. No Brasil não é diferente.

Foi amplamente noticiado pela mídía impressa
nacional que a segurança e a fiscalização nos aero
portos brasileiros estão sendo reforçadas. A Constitu
ição Federal em seu artigo 144, inciso 111, determina
que à Policia Federal cabe exercer as funções de polí

cia aeroportuária.
Em face do exposto, julgo necessário os seguin

tes esclarecimentos atinentes aos fatos em tela:

1 - São agentes da Polícia Federal que fazem a
revista das bagagens e conferem as máquinas de
raio-x?

2 - Em quais aeroportos a Polícia Federal en
contra-se?

3 - Quantos agentes da Polícia Federal estão lo
tados em aeroportos?

4 - Este serviço pode ser delegado? Quantos
terceiros exercem este serviço e onde eles o fazem?

5 - Como é feita a fiscalização sobre a seleção
desses terceiros? Que tipo de treinamento eles rece
bem?

6 - Quanto representa essa terceirização ao
Erário?

Justificação

As informações requeridas acima são fundamen
tais para o Congresso Nacional exercer seu dever de
fiscalizar possíveis práticas ilegais que venham ocor
rendo no âmbito do Poder Público, demonstrando à so
ciedade sua importância na identificação e apuração
dos fatos, uma vez que a segurança pública, conforme
art. 144 da Constituição Federal, é dever do Estado, di
reito e responsabilidade de todos.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
José Dirceu, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro. Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.747, DE 2001

(Da Sr" Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Agri
cultura e do Abastecimento, informações
concernentes às sindicâncias realizadas
no Estado do Maranhão sobre várias de
sapropriações de terras.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. Exa, seja en
caminhado ao Senhor Ministro da Agricultura e do
Abastecimento, o seguinte pedido de informação:

De março de 1990 até outubro de 1992, período
em que o Senhor Antônio Cabreira Mano Filho esteve
à frente deste Ministério, foram realizadas várias sin
dicâncias no Estado do Maranhão, referentes às de
sapropriações de terras.

Diante do exposto solicito as seguintes informa
ções:

• Fotocópia integral de todas as Sindicâncias
realizadas por este Ministério, no Estado do Mara
nhão, referente às desapropriações ou atos de com
pra e venda, em especial das:

1. Praia Araçagi
2. Fazenda Terra Bela
Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001. 

Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 20 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.748 DE 2001

(Do Sr. Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações, Pimenta da Veiga,
sobre as rádios comunitárias da Bahia.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa
, com base no Art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma do Art. 24, inciso V, e 115
do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Sr.
Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, em
meio eletrônico (diskete) e papel, as seguintes infor
mações:

1. Lista de todas as entidades da Bahia (com
nome e endereço completo) que apresentaram ao Mi
nistério das Comunicações requerimento de "solicita
ção de demonstração de interesse para o serviço de
radiodifusão comunitária".

2. Situação do processo de cada uma delas no
Ministério das Comunicações.

3. Lista de todas as entidades (rádios comunitá
rias) da Bahia que receberam autorização de funcio
namento do Ministério das Comunicações, indicando
as respectivas Portarias e data de publicação no Diá
rio Oficiai da União.

4. Lista de todas as entidades (rádios comunitá
rias) da Bahia, que receberam licença provisória de
funcionamento, com indicação do nome completo,
endereço, data de publicação no Diário Oficial da
União.

Justificação

Ao que consta, mais de uma centena de associ
ações do nosso estado deram entrada em pedido de
autorização para funcionamento de rádios comunitá
rias no Ministério das Comunicações. A população e
a imprensa têm nos procurado, indagando sobre qua
is emissoras teriam dado entrada neste requerimento
básico.

Esta iniciativa, portanto, tem como um dos seus
objetivos levantar a lista das emissoras que estão ple
iteando o serviço de Rádios Comunitárias na Bahia.

Ainda, com relação às que deram entrada no
pedido, permanece a dúvida quanto à sua tramitação.
Muitas delas não sabem em que fase se encontram
no processo burocrático. É preciso observar que algu
mas destas rádios não têm acesso ao Diário Oficial
da União, tampouco têm telefone, fax, e muito menos
acesso a Internet. Ou seja, estão ilhadas dos atos do
poder central. Dar nossa intenção em perscrutar a si
tuação de cada uma delas.

Finalmente, cumpre destacar o importante pa
pei cumprido pelas emissoras comunitárias no nosso
estado. Na Bahia temos visto emissoras comunitárias
prestando um serviço que promove a cidadania e o
desenvolvimento da comunidade. Seus princrpios de
promover a educação, a cultura e a integração da po
pulação local, são plenamente observados. As rádios
comunitárias, enfim, têm este papel de resgatar a cul
tura e os bons valores da sociedade.

Contamos com o apoio dos demais membros
para aprovar este requerimento.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Walter Pinheiro, (PT - BA).

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.749, DE 2001

(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda a respeito do dire
cionamento dos recursos captados em
depósitos de poupança pelas entidades
que integram o Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimos.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e com os arts. 115, inciso I do Regimento
Interno Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên-
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cia seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda pe
dido de informações, enfocando o que se segue:

Ao analisar o déficit habitacional do Brasil con
sidero da maior importância as informações sobre o
direcionamento dos recursos captados em depósitos
de poupança pelas entidades que integram o Siste
ma Brasileiro de Poupança e Empréstimos e, o valor
que os agentes financeiros privados, públicos e cai
xas econômicas utilizam para enfrentar o déficit glo
ballíquido dos contratos com cobertura do FCVS.

Solicito, também, os valores que o conjunto de
agentes financeiros do setor público, privado e caixa
econômica estão aplicando em faixa livre captados
em depósito de poupança.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2001. 
Deputado Alexandre Cardoso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 d Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em: 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.750, DE 2001

(Da S~ Iara Bernardi)

Solicita informações ao Ministro de
Estado da Fazenda, no âmbito do Banco
Central do Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2°, da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, seja encaminhado Mi
nistro de Estado da Fazenda, no âmbito do Banco
Central do Brasil o seguinte pedido de informações:

1) Qual o número de contas inativas, sem movi
mento bancário há mais de cinco anos?

2) Qual a receita auferida pelas contas inativas
nos últimos dez anos?

3) Qual a destinação dada aos recursos disponí
veis das contas, ao serem declaradas inativas?

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2001 . 
Deputada Iara Bernardi, PT/SP

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.751, DE 2001

Solicita ao Ministro da Cultura, Sr.
Francisco Weffort, cópia dos relatórios da
reestruturação do Ministério da Cultura.

Senhor Presidente,
Venho por meio deste, requerer a V. Exa , nos ter

mos do inciso XII do artigo 114 e do artigo 116 do Re
gimento Interno, seja solicitada ao Ministro da Cultu
ra, Sr. Francisco Weffort, cópia dos relatórios da rees
truturação do Ministério da Cultura e suas vinculadas
elaborados pela Consultoria Bolcinhas & Cam
pos/Harza-Hidrobrasileira.

Certa de sua compreensão subscrevo-me;
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2001. 

Deputada Jandira Feghali, PCdoB/RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MONORIAS

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.752, DE 2001

(Da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias)

Requer o envio de requerimento de
informação ao Sr. Ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão sobre ocu
pação das ilhas que pertencem ao Patri
mônio da União.
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Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa

, nos termos regimentais, que
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão o requerimento com
o seguinte pedido de informações:

- Quantas e quais as ilhas pertencen
tes ao Patrimônio da União que estão sendo
utilizadas por particulares, relacionando os
nomes desses usuários, datas de início e
término da ocupação e valor pago pela sua
utilização?

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputada Ana Catarina (PMDB/RN), Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OF-TP n° 146

Brasília, 13 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Na Reunião Ordinária realizada 12-9-2001, foi

aprovado, por unanimidade, o Requerimento n° 73, de
autoria do Deputado Fernando Gabeira (PT/RJ),
subscrito pelo Deputado Luiz Ribeiro (PSDB/RJ), pro
pondo o encaminhamento de requerimento de infor
mação ao Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, conforme cópia em anexo.

Neste sentido, com base no art. 115, I, do do Re
gimento Interno da Casa, solicito a V. Exa autorizar a
adoção dos procedimentos necessários para o enca
minhamento do referido requerimento de informação,
conforme original em anexo.

Atenciosamente, - Deputada Ana Catarina,
(PMDB/RN) Presidente.

REQUERIMENTO N° 73, DE 2001
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Requer o envio de requerimento de
informação ao Sr. Ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão sobre ocu
pação das ilhas que pertencem ao Patri
mônio da União.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa

, nos termos regimentais, que
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão o requerimento com
o seguinte pedido de informações:

- Quantas e quais as ilhas pertencen
tes ao Patrimônio da União que estão sendo
utilizadas por particulares, relacionando os
nomes desses usuários, datas de início e
término da ocupação e valor pago pela sua
utilização?

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2001. - De
putado Fernando Gabeira.

REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE MATÉRIA
NA ORDEM DO DIA DA COMISSÃO PARA
APRECIAÇÃO IMEDIATA (EXTRAPAUTA)

Senhor(a) Presidente,
Nos termos do art. 52, § 5° do Regimento Inter

no da Câmara dos Deputados, requeremos a inclusão
do Requerimento n° 73/2001, de autoria do Sr(a). Fer
nando Gabeira que "requer o envio de requerimento
de informação ao Ministro do Planejamento, Orça
mento e Gestão, sobre ocupação das ilhas que per
tencem ao patrimônio da União", na Ordem da Dia da
Comissão, de hoje, para apreciação imediata.

1 - Deputado:
2 - Deputado:
3 - Deputado:
4 - Deputado:
5 - Deputado:
6 - Deputado:
7 - Deputado:
8 - Deputado:
9 - Deputado:

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento. Primeira
Vice-Presidência, 10 de outubro de 2001. - Deputado
Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.753, DE 2001

(Do Sr. João Caldas)

Solicita informações ao Ministro do
Trabalho e Emprego, Sr. Francisco Dor
nelles, sobre os contratos firmados pelo
Ministério com empresas prestadoras de
serviços no período de 1995 a 2001.
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Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 2°, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro do Tra
bilho e Emprego o seguinte pedido de informações:

Requer-se o detalhamento de todos os
contratos firmados, no âmbito do Ministério do
Trabalho e Emprego, com empresas presta
doras de serviço no período de 1995 a 2001,
especificando minuciosamente 1) objeto do
contrato, 2) valores, 3) modalidade de servi
ços prestados, 4) base legal dos respectivos
contratos, 5) fonte dos recursos dispendidos,
6) número de funcionários contratados a pres
tar efetivamente serviços e 7) participação de
organismos internacionais, tanto no que con
cerne à prestação de serviços como também
na alocação de recursos próprios.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2001. 
João Caldas, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim MOrais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.754, DE 2001

(00 Sr. Neuton Lima)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado das Comunica pões quanto ao
atendimento às normas de engenharia e
aos procedimentos de licença para pres
tação de serviços de engenharia às mi
cro e pequenas empresas.

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exa , com base no art. 50 da Consti

tuição Federal e no art. 24, inciso V e § 2° do Regi
mento Interno, que seja encaminhado pedido de in
formações ao Sr. Ministro de Estado das Comunica
ções, no sentido de esclarecer esta Casa quanto aos
seguintes procedimentos da Anatel:

a) fiscalização de serviços de enge
nharia, manutenção e auditoria técnica nos
estados;

b) autorização e fiscalização de servi
ços limitados privados de telecomunicações,
inclusive estatísticas do número de pedidos
outorgados, rejeitados e pendentes e tem
po médio e máximo de atendimento, discri
minadas por estado;

c) critérios de preferência a micro e
pequenas empresas de engenharia;

d) acompanhamento do registro dos
profissionais de engenharia da Anatel nos
estados e da situação das empresas autori
zatárias de serviços de telecomunicações
junto aos Crea.

Justificação

Recebemos, nas últimas semanas, reclama
ções e denúncias de empresas de engenharia de te
lecomunicações, que prestam serviços limitados pri
vados, ou dão manutenção a instalações de presta
dores desses serviços, no sentido de que a Anatel
estaria dificultando as autorizações corresponden
tes, em especial no Estado de São Paulo.

Aproveitamos para solicitar, também, a averi
guação de outra denúncia que nos foi encaminhada,
de que a Anatel não estaria exigindo de seus profis
sionais de engenharia e das suas representações
regionais a atualização dos registros junto aos Crea,
bem como estaria deixando de requerer tal procedi
mento às empresas autorizadas a prestar serviços
de telecomunicações, em desrespeito à legislação
trabalhista em vigor.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2001.
Deputado Neuton Lima.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.755, DE 2001

(Do Sr. Magno Malta)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio Exterior sobre operação de emprésti
mo realizada pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social 
BNDES.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Ex8
, com base no art. 50, da

Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116, do
Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam soli
citados esclarecimentos ao Sr. Ministro do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre a
denúncia de realização de operação de emprésti
mo, pelo BNDES, publicado pela revista Veja no
dia 10 de agosto de 2001, nos termos abaixo
transcritos:

"Outro Prejuízo dos Fundos

Mais uma vez o Governo colocou di
nheiro demais numa só empresa. O BNDES
e o Banco do Brasil injetaram mais de 400
milhões de reais na Inepar, uma companhia
paranaense de tecnologia que vale um
quarto desse valor.

Não é só. Os fundos de pensão estatais têm
40% de seu capital. Só agora a turma de Brasília
decidiu nomear um executivo para tomar conta do
pedaço."

Justificação

A denúncia acima, se verdadeira, constitui irre
gularidade gravíssima que deve sofrer não só o re
púdio de toda a sociedade, mas, principalmente,
apuração rigorosa dos seus responsáveis.

Investimentos em projetos sociais, sabidamen
te vitais para a população, assim como em projetos
de educação, saúde e segurança pública, são cons
tantemente sacrificados, sob alegações, por parte
do Governo, de insuficiência de recursos.

Nesse contexto, os esclarecimentos acima,
acreditamos, são imprescindíveis para que se possa
iniciar um processo de acompanhamento e avalia
ção de aplicação dos recursos públicos, no caso es
pecífico, de recursos do BNDES.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2001.
Deputado Magno Malta.

Voto
Estando de acordo com o art. 50 § 20 da Costitu

ição Federal e com os arts 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

N° 3.756, DE 2001
(Do Sr. Magno Malta)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre operação de emprésti
mo realizada pelo Banco do Brasil S/A.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex", com base no art. 50, da Consti

tuição Federal, e nos arts. 115 e 116, do Regimento
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitados esclareci
mentos ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a denúncia de
realização de operação de empréstimo, pelo Banco do
Brasil SIA, publicado pela revista Veja no dia 1° de
agosto de 2001 , nos termos abaixo transcritos:

"Outro Prejuízo dos Fundos
Mais uma vez o Governo colocou di

nheiro demais numa só empresa. O BNDES
e o Banco do Brasil injetaram mais de 400
milhões de reais na Inepar, uma companhia
paranaense de tecnologia que vale um
quarto desse valor. Não é só. Os fundos de
pensão estatais têm 40% de seu capital. Só
agora a turma de Brasília decidiu nomear
um executivo para tomar conta do pedaço."

Justificação
A denúncia acima, se verdadeira, constitui irre

gularidade gravíssima que deve sofrer não só o repú
dio de toda a sociedade, mas, principalmente, apura
ção rigorosa dos seus responsáveis.

Investimentos em projetos sociais, sabidamente
vitais para a população, assim como em projetos de
educação, saúde e segurança pública, são constante
mente sacrificados, sob alegações, por parte do Go
verno, de insuficiência de recursos.

Nesse contexto, os esclarecimentos acima,
acreditamos, são imprescindíveis para que se possa
iniciar um processo de acompanhamento e avaliação
de aplicação dos recursos públicos, no caso específi
co, de recursos do Banco do Brasil.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2001.
Deputado Magno Malta.
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Voto

Estando de acordo co o art 50 § 2° da Constitui
ção Federal e com os arts 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.757, DE 2001

(Do Sr. Deputado Magno malta)

Solicita informações acerca do paga
mento das bolsas do Programa Especial
de Treinamento - PET, da SESulMEC.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Professor Paulo Renato Souza, Minis
tro da Educação, o seguinte pedido de informações:

Situação atual do funcionamento do Programa
Especial de Treinamento - PET, que passou a ser ad
ministrado pela Secretaria de Educação Superior 
SESu, do Ministério da Educação.

Razões do não pagamento das bolsas do referi
do Programa, nos últimos sete meses, especialmente
em face previsão contida na Lei do Orçamento de
2001, decorrente de emenda aprovada nesta Casa.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Magno Malta.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.758, DE 2001

(Do Sr. Sérgio Novais)

Solicita seja encaminhado ao Minis
tério de Minas e Energia, pedido de infor
mação sobre a autorização dos governa-

dores dos estados do Nordeste, com ex
ceção da Bahia, para a implantação do
horário de verão, no período 2001 à 2002.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro à Vossa Exce

lência, que seja encaminhado ao Ministério de Minas
e Energia, pedido de informações sobre a autoriza
ção dos governadores dos estados do Nordeste, para
implementação do horário de verão, referente ao pe
ríodo 2001-2002.

Solicitamos cópias dos ofícios, com inteiro teor,
das autorizações com as respectivas justificativas, se
houver, bem como a análise do Ministério sobre os
impactos da medida nos estados do Nordeste, com
exceção da Bahia.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2001 . 
Deputado Sérgio Novais.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.759, DE 2001

(Do Sr. Cunha Bueno)

Requer informações acerca do aditi
vo do contrato para a construção do Ro
doanel, em São Paulo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes o
pedido de informações que segue.

O Rodoanel - via expressa de 170 quilômetros
em torno da cidade de São Paulo - é uma das mais
importantes obras rodoviárias em andamento no
País, com valor total de R$8 bilhões, compartilhados
entre o Estado de São Paulo e a União. Um primeiro
trecho, com cerca de 32 quilômetros, foi objeto de
contrato firmado em 1998, no valor de R$338,9 mi
lhões, e deveria estar pronto desde outubro do último
ano. Entretanto, segundo a Dersa, o cronograma de
execução do da obra está em 65% do total e, para sua
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finalização, ainda serão gastos mais R$236,9 mi
lhões, o que representa um acréscimo de quase 70%
sobre o valor original, acréscimo esse formalizado
mediante um aditivo contratual.

Ocorre que a Lei de Licitações determina que
valores contratados somente podem sofrer acréscimo
até o limite de 25%, sendo necessária nova licitação
para casos acima desse teto. Segundo o Secretário
de Transportes de São Paulo, no entanto, o aditivo é
legal e a medida foi tomada com base em decisões do
Tribunal de Contas da União e em pareceres jurídicos.
Por outro lado, notícia veiculada na Folha de S.Paulo
do dia 18 de agosto próximo passado informa que o
Ministério Público Federal, em recomendação envia
da ao Presidente da Dersa, manifestou-se contrário
ao aditamento, por considerar que o limite de 25%
não pode ser ultrapassado. Informa, ainda, que técni
cos e diretores da Dersa teriam se negado a assinar a
exposição de motivos do aditamento.

Diante do exposto e considerando que há recur
sos federais empenhados para o seu financiamento,
pede-se sejam encaminhadas as seguintes informa
ções:

1. O Ministério dos Transportes foi
chamado a manifestar-se sobre o aditamen
to? Em caso positivo, houve parecer da as
sessoria jurídica desta Pasta e em que sen
tido?

2. Qual o embasamento técnico e jurí
dico avocado pela Dersa para o aditamen
to? O Ministério dos Transportes teve aces
so aos pareceres jurídicos elaborados?

3. O Ministério dos Transportes teve
conhecimento da recomendação contrária
do Ministério Público Federal acerca do adi
tamento?

4. Qual o montante de recursos fede
rais já aplicados na obra e qual a estimativa
de novos aportes?

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2001. 
Deputado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ND 3.760/01
(Do Sr. Ary Kara)

Solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda, complementar ou em esclareci
mento ao Requerimento de Informação
n° 3.347/2001, acerca do Seguro Obriga
tório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres
- DPVAT, tendo em vista o que dispõe o
art. 78 e Parágrafo único, da Lei n°
9.503/97, que institui o Código de Trânsi
to Brasileiro.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2° da Constituição Federal e com espeque nos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, informações comple
mentares ou para esclarecimentos ao contido em
suas respostas ao Requerimento de Informação n°
3.347/2001, acerca do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres - DPVAT, tendo em vista o que dispõe
o art. 78 e Parágrafo único, da Lei nO 9.503/97, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, conforme abai
xo discriminadas:

a) para responder ao Requerimento de
Informação n° 3.347/2001 o Sr. Ministro de
Estado da Fazenda, através do Aviso nO
298/MF, encaminhou o Ofício Susep/Gabin
n° 58, de 25 de julho de 2001, entretanto,
referida correspondência está sem a im
prescindível assinatura da autoridade infor
mante;

b) indagado sobre o valor total de arre
cadação de prêmios do seguro obrigatório
de DPVAT, mês a mês e por unidade da Fe
deração, a autoridade comunica que as in
formações disponíveis não possuem abertu
ra por unidade da Federação. Solicito escla
recimento sobre tal afirmativa, uma vez que
referida informação é de fundamental impor
tância para orientar trabalhos de combate à
inadimplência por meio do confronto entre a
arrecadação do seguro e respectiva a frota
estadual de veículos?

c) indagado sobre os números da ina
dimplência em relação a arrecadação de prê
mios do seguro obrigatório de DPVAT e os sis
temas preventivos e de combate à inadimplên-
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cia, a autoridade não respondeu e afirmou que
a inadimplência é mais acentuada na cobertu
ra de Despesas Médicas e Suplementares 
DAMS, confundindo-se inadimplência com fra
ude. O Ministério, ao informar que no ano de
1999 arrecadou R$1.151.904.594,OO (um bi
lhão, cento e cincoenta e um milhões, nove
centos e quatro mil e quinhentos e noventa e
quatro reais) e no ano de 2000 arrecadou
R$1.169.931.115,00 (um bilhão, cento e ses
senta e nove milhões, novecentos e trinta e
um mil e cento e quinze reais), já deve ter re
conhecido a grandeza da inadimplência, pois,
o crescimento mínimo da arrecadação deveria
ter sido de mais de 6,0% e não apenas 1,56%,
considerando-se somente o crescimento da
frota de veículos novos que foi de aproximada
mente 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil)
veículos ao ano. Insisto indagando sobre quais
os mecanismos preventivos e de combate à
inadimplência no pagamento do seguro obriga
tório de DPVAT o Governo vem adotando ou
pretende adotar?

d) Indagado sobre os carregamentos
de valores que são acrescidos ao valor do
prêmio puro, que é calculado a partir da es
timativa de sinistros que ocorrerão, e res
pectivas bases legais, a autoridade informa
que referidos carregamentos são normatiza
dos pela Portaria Interministerial n° 4.044,
de 29 de dezembro de 1998 e por Resolu
ções do Conselho Nacional de Seguros Pri
vados - CNSP. A Portaria Interministerial nO
4.044 dispõe apenas sobre a operacionali
zação dos repasses de parcelas do seguro
obrigatório de DPVAT para a Conta Única
do Tesouro Nacional e à disposição das uni
dades Gestoras do Fundo Nacional de Saú
de e do Departamento Nacional de Trânsito.
Pergunto: qual é o dispositivo legal que per
mite fazer os carregamentos, ou seja, one
rar os cidadãos proprietários de veículos por
meio de resoluções do CNSP?

e) Indagado sobre a continuidade dos
carregamentos a SUSEP informou que a
resposta desse assunto não é da sua com
petência e o Sr. Ministro se omitiu em res
ponder.

f) O Indagado sobre qual a ação do
Governo na fixação e no controle do carre
gamento identificado como "Despesas Ge
rais", e solicitada a justificação de cada item

que compõem o referido carregamento, ten
do em vista que todos os recursos dispendi
dos são provenientes de arrecadação com
pulsória de proprietários de veículos auto
motores, a autoridade informou apenas que
se destina à cobertura dos gastos adminis
trativos para a manutenção da estrutura de
funcionamento do Convênio DPVAT e que
os valores são informados à Susep, pela
Fenaseg. Informa, ainda, que:

- o item de despesa que mais contri
buiu para os aumentos percentuais foi
"Investigação de Sinistros e Análise de
DAMS". Essa informação não é verdadeira
porque em 1999 esse item representou
7,829% do carregamento "Despesas Gera
is" e em 2000 caiu para 6,702%;

- observamos, entre outros carrega
mentos, o item "Abdetran e Detran", com ex
pressivos valores: R$12.294.832,00 (doze
milhões, duzentos e noventa e quatro mil,
oitocentos e trinta e dois reais) em 1999 e
R$17.809.388,OO (dezessete milhões, oito
centos e nove mil, trezentos e oitenta e oito
reais) em 2000;

Reitero a indagação sobre a ação do
Governo na fixação e no controle desses
carregamentos identificados como "Despe
sas Gerais"? E mais:

- Considerando que por meio do Ofí
cio VP n° 88/2000, de 1° de setembro de
2000, a Fenaseg rescindiu o Convênio que
mantinha com a Abdetran, porque o Gover
no mantém o item de carregamento "Abde
tran e Detran"?

- Considerando apenas o carregamen
to para os Detran, como são feitas as trans
ferências dos recursos financeiros? Direta
mente aos Detran? Sob qual rubrica orça
mentária? Se por algum agente intermediá
rio, qual a forma de escolha desse agente e
qual a remuneração?

g) A autoridade não informou o valor
do IBNR Passado, a reserva financeira para
cobrir sinistros ocorridos e não avisados,
que podem ser reclamados no prazo de 20
(vinte) anos. Também não informou qual a
proteção contra a desvalorização de referi
dos recursos. Disse, apenas, que é adminis
trado pela Fenaseg, controlado e fiscalizado
pela Susep, de forma que o volume reserva
do seja suficiente para garantir o pagamento



Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001 . - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.761, DE 2001

(Do Sr. Alberto Fraga)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia a respeito de aplica
ção financeira em patrocínios e campa
nhas publicitárias.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.EXa, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que ouvida a mesa, sejam solicita
das informações ao sr. Ministro de Minas e Energia,
no sentido de esclarecer esta Casa sobre as ques
tões a seguir relacionadas:

1 - Qual o valor total no orçamento da Petrobras
em 2001 para aplicar em patrocínios, marketing, fixa
ção de marca e campanhas publicitárias?

2 - Quanto a Petrobras aplicou na cultura atra
vés da Lei de incentivo fiscal no ano de 2001?

3 - Qual a natureza, a duração e o valor dos
gastos da Petrobras com a Fórmula 1 de automobi
lismo em 2000, 2001 e 2002 ? (Patrocínios (Willians,
Jordans, etc), passagens, hotéis, campanhas publici
tárias, pessoal, etc.)

4 - Que objetivos pretende alcançar com estes
patrocínios?

5 - Qual o retorno já obtido em 2000 e 2001?
6 - Como tem sido auferido este retorno? Por

empresa contratada ou por pessoal próprio? Quais os
critérios de análise de retomo? Solicito enviar o estu
do ou relatório que avalia o retorno destes contratos.
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de todos os sinistros ocorridos. Reitero as to que afirmam não estarem recebendo os recursos
indagações sobre o valor das reservas fi- financeiros que os relatórios lhes atribuem.
nanceiras e quais as proteções contra a sua As razões acima expostas, entendo, suficientes
desvalorização? para justificar o presente requerimento de informação

e merecer o justo deferimento.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 2001. 

Deputado Ary Kara.

Justificação

Os valores de Prêmios do Seguro Obrigatório
que os proprietários de veículos pagam todos os anos
tem sido motivo de muitos questionamentos e recla
mações, como a sua real importância, se os paga
mentos das indenizações são realmente realizados, a
falta de campanhas de esclarecimentos à população,
se os valores cobrados por veículos são justos e até
algumas críticas sobre a aplicação dos recursos arre
cadados, porque são acobertados sob o título de
"Despesas Gerais".

Quando a legislação atribui ao Conselho Nacio
nal de Seguros Privados - CNSp, a competência para
estipular índices e demais condições técnicas sobre
tarifas, limitou tal poder ao trabalho de calcular o Prê
mio Puro com base em notas técnicas atuariais, a
partir dos sinistros que ocorrerão no ano em análise,
e não para criar carregamentos para a obtenção do
prêmio comercial, aquele que será cobrado compul
soriamente do proprietário do veículo.

A partir do valor do Prêmio Puro, obtido tecnica
mente conforme acima visto, qualquer valor a ser
agregado, seja a que título for, somente poderá ser
carregado para a obtenção do Prêmio Comercial, por
força de uma Lei. Nesse sentido, todos os valores in
corporados no prêmio do seguro obrigatório de
DPVAT a ser pago compulsoriamente pelo proprietá
rio de veículo, que não tenha sido determinado por lei,
deve ser imediatamente expurgado.

Outras questões que o Governo não esclareceu
são: o valor da reserva financeira que se destina ao
pagamento dos sinistros ocorridos e que podem ser
requeridos no prazo de 20 (vinte) anos e, também,
quais os mecanismos utilizados para que o mesmo
seja protegido da desvalorização? Qual o tamanho da
inadimplência, ou seja, quantos proprietários de veí
culos não pagam o seguro obrigatório? Como essa
inadimplência está sendo combatida? Será que se re
duzir a inadimplência o valor do Prêmio Puro também
não diminuirá substancialmente?

Para finalizar, os expressivos valores que são
lançados nos relatórios sobre a arrecadação de prê
mios do seguro obrigatório OPVAT e distribuídos con
forme carregamentos "inventados", porque não foram
criados por Lei, são causas de necessárias verifica
ções, tais como os referentes ao item "Abdetran e De
tran", pois, diversos são os Departamentos de Trânsi-
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7 - Qual a duração e valor dos contratos da Pe- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
trobras com a Rede Globo para divulgar a participa- N° 3.762 DE 2001
ção da Petrobras na F-1? (Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

8- Quanto a Petrobras aplicou em patrocínios di- Solicita ao Senhor Ministro da Inte-
versos relacionados ao esporte no Estado do Rio de gração Nacional, informações acerca da
Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal em 2000 e Agência de Desenvolvimento da Amazô-
2001? nia - ADA.

9- Relacione os vários contratos de patrocínio
assinados em 2000 e 2001 no Rio de Janeiro, São Pa
ulo e Distrito Federal discriminando a natureza, o pe
ríodo de duração e o valor.

Justificação

A Petrobras é a maior companhia brasileira,
operando de modo integrado em todos os segmentos
dos negócios de petróleo.

A Companhia tem 47 anos de experiência, uma
estrutura consolidada e um lugar seguro entre as
principais companhias petrolíferas de todo o mundo.

Graças à sua tecnologia de ponta, é líder mundi
al na exploração e produção em águas profundas,
fato que corrobora para se afirmar como um ícone de
orgulho nacional.

Por essas circunstâncias, deve a empresa
continuar a sua política de expansionismo, mundo
afora, mantendo essa opulência, que é resultado di
reto de como são administrados e direcionados os
seus objetivos.

Deve fazer parte da sua administração, atento
ao princípio da publicidade, a transparência em to
dos os seus negócios, tendo em vista que a empre
sa representa um patrimônio nacional, razão por
que, solicitamos tais informações, por julgarmos de
grande importância para o Brasil e para a própria
Petrobras.

Sala da sessões, 25 de setembro de 2001. 
Alberto Fraga, Deputado Federal, PMDB/DF.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Integração Nacional,
o seguinte pedido de informações;

A medida provisória de 24 de agosto do ano em
curso, criou a Agência de Desenvolvimento da Ama
zônia - ADA - e extingui a Sudam, ficando a ADA,
responsável para assegurar recursos para investi
mentos na Amazônia.

Diante do exposto, gostaria de contar com os
seguintes esclarecimentos:

1. Quais os recursos liberados desde a
vigência da Medida Provisória?

2. Quais Empresas que receberam es
tes recursos?

3. Se houve cancelamento de algum
projeto? Quais.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.763, DE 2001

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro de Ciên
cia e Tecnologia informações sobre os
Programas Especiais para Graduação.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja en
caminhado ao Senhor Ministro de Ciência e Tecnolo
gia o seguinte pedido de informações:



b) Quantos projetos de pesquisa foram
aprovados pelo PIBIC nos anos de 2000 e
2001? (Por Instituição ou Instituto).

Voto

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.765, DE 2001

(Da Sr' Deputada Vanessa Grazziotin)

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre os Programas de
Residência Médica.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja
encaminhado ao Senhor Ministro da Saúde o se
guinte pedido de informações:

A região Norte apresenta um quadro caquético
na Residência Médica, sendo esta a região com a
menor concentração de médicos e hospitais por ha
bitante. Não há hospitais em densidade e qualidade,
o que impossibilita o crescimento dos Programas de
Residência Médica.

Em vista disso, gostaríamos de contar com as
seguintes informações:

a) Quais instituições de ensino superi
or da Amazônia contam com Programas de
Residência Médica?

b) Quais são os Programas de Resi
dência Médica oferecidos por essas institui
ções de ensino superior amazônicas?

c) Qual o número de alunos matricula
dos nas Residências Médicas? (Por institui
ção).

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001 . 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

a) Quais são os Programas Especiais
para a Graduação oferecidos por esse Mi
nistério?

b) Qual o número de alunos atingidos
por esses Programas? (Por programa e por
instituição).

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001 . - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.764, DE SETEMBRO DE 2001

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Ciência e Tecnologia sobre o
Programa Institucional de Bolsas de Ini
ciação Científica (PIBIC).
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Os Programas Especiais para a Graduação são a) Qual o número de alunos beneficia-
extremamente necessários para uma melhor obten- dos pelo PIBIC? (Por Instituição ou Institu-
ção do conhecimento científico e tecnológico, uma to).
vez que esses programas são importantes para a ca
pacitação dos estudantes, através dos projetos reali
zados pelos mesmos.

Em vista disso, gostaríamos de contar com as
seguintes informações:

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V.Exa. seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia o se
guinte pedido de informações:

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) executa importante trabalho no
campo do desenvolvimento científico e tecnológico
nas instituições de ensino superior de todo o País.

Com relação às Instituições de Ensino Superior
e Institutos de Pesquisa da Região Norte, gostaría
mos de contar com as seguintes informações:
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.766, DE 2001

(Da S,a Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Sr. Ministro da Educação
informações sobre a qualificação do cor
po docente das IES amazônicas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja e~ca

minhado ao Senhor Ministro da Educação o segUinte
pedido de informações:

Um corpo docente qualificado é extremamente
importante para uma Instituição de Ensino Superior
(IES). No entanto, a composição do quadro de docen
tes-pesquisadores das instituições da Amazônia bra
sileira é insuficiente em densidade e qualidade.

Em vista disso, gostaríamos de contar com as
seguintes informações:

a) Quais os índices de qualificação do
quadro atual de docentes das IES, doutora
do, mestrado, especialização e graduação?
(Por IES). .

b) Quais instituições de ensino superi
or amazônicas possuem cursos de pós-gra
duação?

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regi men
ta Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.767, DE 2001

(Do Sr. Pimentel Gomes)

Solicita informações ao Ministro
dos Transportes, Eliseu Lemos Padilha,
pertinentes à inadequação das obras de
recuperação efetuadas na rodovia
BR-101, que interliga o Município de So
bral ao de Fortaleza, no Estado do Ceará.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas informações ao Sr. Ministro dos Transportes,
Eliseu Lemos Padilha, objetivando esclarecer acerca
da inadequação das obras de recuperação efetuadas
na rodovia BR-1 01, que interliga o Município de So
bral ao de Fortaleza, no Estado do Ceará, onde inú
meros defeitos anteriormente subsistentes coexistem
com os reparos executados, além da obra não ter
contemplado todo o trecho mencionado.

Justificação

A obra de recuperação da rodovia BR-101 que in
terliga o Município de Sobral ao de Fortaleza, no Estado
do Ceará, não contemplou todo o trecho referido. Não
obstante este fato, não foram efetuados todos os reparos
necessários, permanecendo defeitos ao lado de reparo,
evidenciando uma obra incompleta.

Por ser o trecho de suma importância para todo
o Estado do Ceará, já que interliga as suas duas mai
ores cidades, escoando produtos internos e externos
ao Estado, consideramos a inconsistência da obra ex
tremamente preocupante, vindo a causar acidentes e
inúmeros prejuízos à população, razões pelas quais
rogo por informações.

Sala das Sessões, de setembro de 2001. - Depu
tado Pimentel Gomes.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 52773

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.768, DE 2001

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego sobre aplicação
dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa
, com base no art. 50, § 2°,

da Constituição Federal e na forma dos arts. 115, in
ciso I, e 116 do Regimento Interno, que seja enca
minhado ao Ministro do Trabalho e Emprego, Sr.
Francisco Oswaldo Neves Dornelles, as informa
ções abaixo relacionadas:

a) se existe convênio firmado entre o
Ministério do Trabalho e a Fundação Banco
do Brasil para aplicação de recursos do
FAT;

b) em caso de resposta afirmativa no
item anterior, informar os valores repassa
dos para a Fundação no período de janeiro
de 1999 a agosto de 2001, os termos do
convênio e seus aditivos;

c) se existe convênios firmados entre
as secretarias de Trabalho estaduais e a
Fundação Banco do Brasil, para aplicação
dos recursos do FAT;

d) em caso de resposta afirmativa no
item anterior, informar os valores repassa
dos em cada Estado, para a Fundação, no
período de janeiro de 1999 a agosto de
2001 ;

e) se a Fundação Banco do Brasil fez
subcontratação ou sul convênios com outras
entidades para a aplicação dos recursos do
FAT, informando essas entidades e o valor
dos subconvênios;

f) se existe, no âmbito do Ministério,
programa, projeto ou ação administrativa,
que tenha por objetivo a aplicação de recur
sos do FAT em construção de moradia para
trabalhadores, informando objetivos e metas
a serem alcançados;

g) se o Ministério contratou empresas
de auditoria para auditar o FAT e, em caso
afirmativo, informar o valor do contrato e re
meter para esta Casa cópia dos relatórios
das auditorias realizadas no período de ja
neiro de 1999 a agosto de 2001 .

Justificação

Os recursos do Fundo de Amparo ao Traba
lhador (FAT) constituem uma importante fonte de in
vestimento na luta contra o desemprego e em am
paro ao trabalhador.

A correta aplicação dos recursos do FAT é
uma questão vital no combate ao desemprego no
País e sua fiscalização por parte do Poder Legislati
vo um dever inadiável.

Com estas considerações, e após ler matérias
publicadas nos jornais sobre os persistentes desvios
na aplicação dos recursos do FAT, solicito o imedia
to encaminhamento do requerimento de informa
ções para todos os efeitos legais.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Avenzoar Arruda.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. Deputado Efraim Morais, Primeiro
Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.769, DE 2001

(Da Sra. Laura Carneiro)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda, em relação à auditoria
na folha de pagamento e ao recadastra
mento dos remanescentes da Polícia Mi
litar e Corpo de Bombeiros do antigo Dis
trito Federal.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte
pedido de informações:

1) quais as providências adotadas no âmbito
do Ministério da Fazenda, a partir das denúncias
em relação a folha de pagamento e os contrache
ques dos servidores remanescentes da Polícia Mi-
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litar e Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Fe
deral?

2) em caso de terem sido enviadas correspon
dências ao Governo do Estado do Rio de Janeiro,
sobre possíveis irregularidades, quais foram as res
postas?

3) a partir das respostas, quais as análises já
efetuadas até o momento?

4) quais os procedimentos planejados pelo Mi
nistro da Fazenda a partir dos resultados do reca
dastramento?

Finalmente, solicitamos o envio a posteriori
de conclusão final do Ministério da Fazenda sobre o
tema aqui referido.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.

Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi
dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.770, DE 2001

(Do Sr. João Grandão)

Solicita ao Ministro da Agricultura e
do Abastecimento informações sobre de
núncias de fraude nos contratos de Pia
nos de Saúde.

Senhor Presidente:

Requeiro a V.Exa., com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Agricultu
ra e do Abastecimento, Marcus Vinicius Pratini de
Morais, no sentido de prestar as seguintes informa
ções à Câmara dos Deputados:

1) que meios efetivos existem para
detectar a existência de beneficiários
fantasmas do Plano de Saúde do Minis
tério;

2) esses meios podem e têm sido utili
zados de forma sistemática para monitorar o
conjunto dos beneficiários na rotina do
dia-a-dia;

3) por que a seguradora privada Sul
América não dispõe de obrigação contratual
de ela própria fiscalizar a qualidade e valida
de do usuário;

4) de que forma o Ministério pode re
ver os montantes desviados;

5) por que os autos da sindicância
não foram encaminhados às autoridades
competentes para abertura de inquérito
criminal;

6) por que os funcionários envolvidos
nas fraudes não foram afastados imediata
mente após a descoberta das irregularida
des, permanecendo os principais envolvidos
em seus cargos, até o dia 6 de junho deste
ano;

7) encaminhar cópia dos contratos ce
lebrados pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento com as operadoras de saú
de, bem como os autos da conclusão das
investigações realizadas pelo Ministério.

Justificação

o jornal Folha de S.Paulo, de 17-9-2001, in
formou que há cinco anos o Ministério da Agricultu
ra e do Abastecimento paga assistência médica
para servidores mortos ou que por diversos motivos
deixaram os planos de saúde contratados pelo Mi
nistério. Ocorre que, segundo o jornal, uma opera
ção fraudulenta desviou pelo menos R$ 13 milhões
dos cofres públicos. Existem pelo menos 4.022 be
neficiários fantasmas gerando despesa mensal de
R$ 570 mil, podendo chegar a 10 mil beneficiários,
informa o jornal.

A fraude consiste em desviar recursos relati
vos a servidores que deixam de usar o plano de sa
úde contratado pelo Ministério, por motivo de morte,
desistência do serviço ou cancelamento por falta de
condições de pagamento e o Ministério continua pa
gando a sua parte à seguradora Sul América, que
presta o serviço.

Portanto, trata-se de uma fraude grave, que
envolve o desvio de um grande volume de recursos
e que esta Casa precisa acompanhar as investiga
ções.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado João Grandão, PT/MS
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.771, DE 2001

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a devolução do em
préstimo compulsório instituído pelo De
creto-Lei nO 2.288, de 1986.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V.Exa. seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedi
do de informações:

Em relação ao empréstimo compulsório instituído
pelo Decreto-Lei n° 2.288, de 1986, cobrado dos adqui
rentes de automóveis e de combustíveis, julgamos ne
cessário contar com os seguintes esclarecimentos:

a) quais as providências que serão tomadas
para a efetiva devolução dos valores arrecadados;

b) e a posição do Ministério da Fazenda sobre o
Projeto de Lei n° 4.382, de 1994, de autoria do próprio
Poder Executivo, já aprovado pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação, e de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados, pronto para
exame em Plenário, desde maio de 1999, o qual ver
sa sobre a referida restituição.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001 . - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
~ 3.772, DE 2001
(Do Sr. Luiz Durão)

Solicita do Senhor Ministro de Esta
do de Minas e Energia informações sobre
os poços de baixa vazão de petróleo, lo
calizados no Estado do Espírito Santo e
que não venham sendo explorados pela
Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS,
por serem considerados comercialmente
inviáveis pela empresa.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Ener
gia, José Jorge de Vasconcelos Lima, o seguinte pe
dido de informações:

- Relação dos poços de baixa vazão de petró
leo localizados no Estado do Espírito Santo, que não
ve~ham sendo explorados pela Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, em razão de serem considera
dos pela empresa como economicamente inviáveis,
da qual constem:

a) localização detalhada de todos os poços;
b) vazão de petróleo de cada poço, antes da in

terrupção da produção;
c) data da interrupção da produção de petróleo

de cada poço;
d) razões alegadas pela empresa para o aban

dono da produção, em cada caso.

Justificação

Muitas vezes, ao buscarmos resolver nossos
problemas, partimos em busca das soluções wandio
sas, e acabamos por não as encontrar, esquecidos de
usar, em boa parte dos casos, os conselhos de sabe
doria popular, que afirmam que, às vezes, "os melho
res perfumes estão nos menores frascos".

Tal é o caso da produção de petróleo do País,
em alguns campos terrestres pertencentes à empre
sa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.

É evidente que não deixamos de reconhecer os
muitos méritos da empresa, uma das maiores do
mundo em sua área de atuação, e dona de invejável
capacidade técnica, reconhecida mesmo por vários
organismos internacionais.

Entretanto, como membro do Parlacom - Grupo
Parlamentar do Setor de Combustíveis e Consumido
res e da Frente Parlamentar de Petróleo e Gás da
Câ~ara dos Deputados, necessitamos conhecer a



Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.

Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.774, DE 2001

(Do Sr. Babá)

Solicita informações ao Ministro das
Relações Exteriores, Sr. Celso Lafer, so
bre a instalação de escritório do US Se
cret Service na cidade de São Paulo.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, se digne

V.Exa. tomar as providências para enviar ao Ministro
das Relações Exteriores, Sr. Celso Lafer, o seguinte
pedido de informações:

a) o que motiva a instalação de um es
critório do US Secret Service em território
nacional?

b) que atribuições tal escritório terá?
c) qual o grau de autonomia que os

agentes americanos terão?
d) de que forma as autoridades brasi

leiras controlarão as atividades de tais
agentes em território nacional?

e) que garantias as autoridades brasi
leiras têm de que a atividades e atribuições
do referido escritório não colidirão com a so
berania nacional e com a ordem jurídica in
terna?

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.
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realidade da exploração de petróleo no País e especi- solicitando que sejam encaminhadas ao Ministério
almente no Estado do Espírito Santo. dos Transportes as seguintes questões:

Portais razões gostaríamos de obter do Ministé- 1 - qual é o cronograma físico-financeiro da
rio de Minas e Energia as informações solicitadas obra do trecho da rodovia BR-230?
acerca dos poços de pequena produção petrolífera de 2 - qual é o montante de recursos financeiros já
baixa vazão, localizados em nosso Estado, para que liberados, este ano, e a liberar?
juntamente com outros parlamentares integrantes 3 - qual é a situação da obra e qual é a empresa
das referidas frentes possamos nos inteirar de manei- responsável pelos trabalhos?
ra abrangente sobre a situação atual petrolífera. 4 - quantos quilômetros já foram pavimentados

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001 . - e quantos ainda há a pavimentar?
Luiz Durão, Deputado Federal, PFUES. 5-qualotipodepavimentaçãoaserutilizado?

Voto Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. -
Deputado Silas Câmara.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.773, DE 2001

(Do Sr. Silas Câmara)

Solicita informações sobre os recur
sos necessários para a conclusão das
obras da BR-230, entre Lábrea e Humaitá,
no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos ats. 24, inciso V, e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado dos
Transportes o seguinte pedido de informações sobre
os recursos necessários para a construção da rodo
via BR-230, entre as cidades de Lábrea e Humaitá, no
Estado do Amazonas.

O trecho em questão é de extrema importância
econômica e social para o Estado, por ser ligado à ro
dovia BR-319, a principal e única via de transporte
entre Manaus e Porto Velho-RO. Épor essas duas ro
dovias federais que se escoam os principais produtos
do estado, de cujas atividades subsistem a população
amazonense, tais como mandioca, arroz, milho e fei
jão e outras culturas regionais, como cupuaçu, açaí e
guaraná.

Visando esclarecer a situação dos recursos e
dos trabalhos do trecho em questão, considerados de
fundamental importância para o meu Estado, estou
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f) entre as atribuições do escritório
está a espionagem política, econômica, fi
nanceira e tecnológica contra o Brasil?

Justificação

Conforme informações veiculadas nos diversos
meios de comunicação, o Brasil acaba de autorizar a
instalação no território brasileiro, mais precisamente,
na cidade de São Paulo, de um escritório norte-ameri
cano do US Secret Service com o intuito fundamental
de colher dados sobre lavagem de dinheiro. Há a prin
cípio a justificativa de que este não era um intuito re
cente e que o pedido já teria alguns anos.

Não é de hoje o atendimento por parte do Go
verno brasileiro dos pedidos "imposições" que fazem
os Estados Unidos, de interferência econômica tam
bém na segurança e na nossa soberania e dos outros
países da América Latina.

A demonstração mais recente desta interferên
cia vinha sendo o "Plano Colômbia", que na versão
brasileira é o "Plano Cobra" justificado como planos
de combate ao narcotráfico.

O que na América do Sul ameaça intensamente
os EUA são os levantes dos trabalhadores, campone
ses, indígenas e desempregados que não suportam
mais os planos econômicos que o FMI e o Banco
Mundial impõem e os governos dos nossos países
implementam sem questioná-los, agravando o de
semprego, impedindo os investimento sociais e por
isso há uma onda de descontentamento e protestos
em nosso continente que a América do Norte tenta
combater intensificando por aqui sua presença física.

Questiono se nosso País não é capaz de cum
prir a tarefa de investigar a ocorrência de lavagem
de dinheiro de terroristas em nosso País e se por
isso há, como disse o Colunista Elio Gaspari, ne
cessidade de terceirizar esta tarefa e qual a conve
niência para o País desta investigação por um ór
gão americano.

É conhecido que são nos grandes bancos, mui
tos, de origem norte-americana que é corrente a lava
gem de dinheiro do narcotráfico, do contrabando etc.
que até hoje, se houve interesse real, não houve efi
cácia por parte de seus serviços de segurança na ex
tinção desta prática.

Já existiram em outras ocasiões interferências
que causaram problemas no Brasil as atividades do
FBI e outras agências norte-americanas em território
nacional pelo hábito daquelas de ação autônoma sem
respeitar nossas leis.

Esta preocupação acentua-se na atual conjuntu
ra, em razão da declarada guerra contra o terrorismo.

Assim sendo, julgamos imprescindível contar
com os esclarecimentos acima referidos.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001 
Babá, Deputado Federal - PT/PA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado, Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001 . - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.775, DE 2001

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro de Mi
nas e Energia, no âmbito da Agência Na
cional de Petróleo, fotocópia integral dos
documentos, apresentações ou estudos,
relativo ao transporte de gás natural de
Coari para Manaus, no Estado do Amazo
nas, que foram enviadas pelo Governa
dor do Amazonas à ANP.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V, e § 2°, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" seja en
caminhado ao Senhor Ministro de Minas e Energia o
seguinte pedido de informação:

É do nosso conhecimento que o Governo do
Estado do Amazonas elaborou um documento que
foi encaminhado a esta Agência, o qual tratava de
questões relativas ao transporte de gás natural ori
undo da jazida petrolífera de Urucu de Coari para
Manaus.

Na(s) referida(s) apresentação o Governo do
Amazonas indicou, inclusive, valores das tarifas
para o transporte por barcaças de gás comprimido
e o total de investimentos necessários para o em
preendimento.

Diante do exposto solicitamos deste Ministério,
através da ANP - Agência Nacional de Petróleo, foto
cópia integral do(s) referidos documentos enviados
pelo Governo do Estado do Amazonas à ANP

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada - Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.776, DE 2001

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro de Minas
e Energia, no âmbito da Petrobras, fotocó
pia dos Estudos, Levantamentos e Proje
tos, relativo à construção do Gasoduto
Coari-Manaus, no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos artigos 24, inciso V, e § 2°, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" seja en
caminhado ao Senhor Ministro de Minas e Energia o
seguinte pedido de informação:

Tem se tornado cada vez mais freqüentes as
afirmações públicas do Governador do Estado do
Amazonas, Senhor Amazonino Mendes, de que a Pe
trobras é a grande responsável pelo atraso do trans
porte do gás natural da jazida Petrolífera de Urucu
para a cidade de Manaus, retardando assim a mudan
ça da matriz energética.

Entretanto somos sabedores de que o desen
volvimento do Projeto e todos os levantamentos ne
cessários à consecução do Gasoduto Coari-Manaus
encontram-se prontos.

Diante do exposto, solicito fotocópia integral dos
referidos estudos, levantamentos e Projeto do Gaso
duto, bem como fotocópia do estudo de compressão e
transporte de gás natural comprimido por barcaças
para entrega em Manaus e de atendimento das de
mandas de gás das localidades isoladas.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoS/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° , da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.777, DE 2001

(Do Sr. Inácio Arruda)

Solicita informações ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Fazenda acerca do
demonstrativo de Dívida Fundada do
Estado do Ceará.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, sejam solicitadas informações
ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda acerca da com
posição da Dívida Fundada do Estado do Ceará con
templando os itens abaixo relacionados:

1. detalhamento de credores (internos
e externos);

2. perfis de pagamento e os sistemas
de amortizações;

3. descrição das taxas de juros envol
vidas nas operações de crédito; estabele
cendo também se fixas ou flutuantes.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inácio Arruda, PCdoS-CE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001 . - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.778, de 2001

(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Minas e Energia sobre contrato de
consultoria realizado pela Petrobras.

Senhor Presidente,



Solicita informações sobre os recur
sos necessários para a construção das
obras da BR-319, que liga Manaus (AM) a
Porto Velho(RO).

do?
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001 . 

Deputado Silas Câmara.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2° da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado
dos Transportes, o seguinte pedido de informações
sobre os recursos necessários para a construção da
rodovia BR-319, que liga Manaus-AM a Porto Ve
Iho-RO.

O trecho em questão, que envolve os dois Esta
dos, é de extrema importância econômica e social
para ambos. A rodovia BR-319 é a principal via de
transporte entre Manaus e Porto Velho. Por ela e pela
BR-364 escoam os principais produtos do Amazonas
e de Rondônia.

Pela rodovia BR-319 transportam-se, além dos
produtos de subsistência fundamentais para a região,
produtos variados oriundos das atividades agrope
cuárias de mineração e, notadamente, borracha e
madeira.

Visando esclarecer a situação dos recursos e
dos trabalhos do trecho em questão, considerados de
fundamental importância para o meu Estado, estou
solicitando que sejam encaminhadas ao Ministério
dos Transportes as seguintes questões:

1 - Qual é o cronograma físico-financeiro da
obra do trecho da rodovia BR-319, entre Manaus e
Porto Velho?

2 - Qual é o montante de recursos financeiros já
liberados, este ano, e a liberar?

3 - Qual é a situação da obra e qual é a empresa
responsável pelos trabalhos?

4 - Quantos quilômetros já foram pavimentados
em cada Estado e quantos ainda há a pavimentar?

5 - Qual é o tipo de pavimentação a ser utiliza-

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regi men
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em, 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ante o exposto, indaga-se o seguinte:
a) qual o objeto do referido contrato?
b) qual a duração?
c) qual o valor total do contrato?
d) qual a remuneração mensal do con

tratado (no caso da contratação ser de pes
soa física), ou da empresa?

e) como foi feito o processo de seleção
do contratado, seja pessoa física ou jurídi
ca?

f) existem outras pessoas físicas ou ju
rídicas que não são do quadro da Petrobras
prestando assessoria ou consultoria em co
municação na Petrobras?

g) solicito cópia do inteiro teor do con
trato.

Sala da Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Agnelo Queiroz, Deputado Federal, PCdoB/DF.

Jornal de Brasília Coluna de Claúdio Humberto

Viúva Sofredora
Contratado como "consultor de comunicação

social" da Petrobras, o Sr. Alexandre Machado (autor
da idéia de jerico da Petrobrax") contratou - à conta
da viúva - o também paulista Yakov Sarkoff"( de uma
firma "Articultura") por R$l,4 milhão. Sarkoff dá con
sutloria ao consultor.
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Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2°, e 115, inci- N° 3.77~, DE ,2001
so I, do Regimento Interno, solicito a V.Exa. seja enca- (Do Sr. Sllas Camara)
minhado ao Sr. Ministro das Minas e Energia, pedido
e informação acerca de contratação realizada pela
Petrobras, a título de consultoria para o consultor de
comunicação, no valor de R$ 1,4 milhão, conforme
nota veiculada pelo jornalista Cláudio Humberto, em
sua coluna no Jornal de Brasília publicado em
14-8-2001 (cópia anexa), pelo que reputo necessário
obter maiores esclarecimentos sobre a referida con
tratação:



a) Quais são os procedimentos que
uma pessoa necessitada de transplante de
medula deve adotar para ser atendida pelo
Sistema Único de Saúde;

b) Se existe uma fila de pessoas ne
cessitadas de transplante de medula, como
esta fila se organiza, qual a sua dimensão e
quais as garantias de que todos serão aten
didos;

c) Uma pessoa que tem doador deter
minado por médicos especialistas, pode ser
atendida independentemente de fila estabe
lecida para pessoas em busca de doador;

d) Quais são as unidades conveniadas
pelo SUS que estão habilitadas a realizar
transplantes de medula.

e) Quantas pessoas fizeram transplan
te de medula pelo SUS nos anos de 1999 e
2000, e qual o total de transplantes de me
dula que foram executados no mesmo pe
ríodo, indicando as unidades hospitalares
responsáveis por estes procedimentos;

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.781 DE 2001

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Requer informação ao Ministro da
Saúde sobre procedimentos para cirurgi
as de transplantes.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa com base no art. 50, § 2°, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas ao Sr. Ministro da Saúde as seguintes infor
mações:

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em, 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
~ 3.780, de 2001

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Requer informações ao Ministro da
Saúde sobre os agentes comunitários de
Saúde.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa com base no art. 50, § 2°, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas ao Sr. Ministro da Saúde as seguintes infor
mações:
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Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de É com vistas a apresentar propositura para solu-
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre- cionar o problema que solicito as informações acima
sidente, Relator. elencadas.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001 . 
Deputado Avenzoar Arruda.

a) Qual é a quantidade de agentes co
munitários de saúde em atividade por unida
de da federação e por município;

b) Como foi a evolução da quantidade
dos agentes

comunitários de saúde nos últimos cin
co anos por unidade da federação;

c) Como é a forma de contratação dos
agentes

comunitários de saúde;
d) Se o Ministério avalia a forma de

contratação dos agentes comunitários e
como faz isso;

e) Se existem critérios para ser agente
comunitário de saúde, em termos de conhe
cimentos teóricos e técnicos;

f) Se é possível um analfabeto ser
agente comunitário de saúde;

g) Se o prefeito municipal pode desli
gar um agente comunitário de saúde, sem
qualquer motivação ou justificativa.

justificação

O programa de agentes comunitários de saúde
tem um grande impacto na sociedade e chama a
atenção pelo estreitamento de relações entre o poder
público e a comunidade.

Ocorre porém que o programa está em expan
são sem solucionar um problema de origem, qual
seja, a questão dos direitos trabalhistas dos agentes
comunitários de saúde.
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f) Qual é o custo de um transplante de
medula, coberto pelo SUS;

g) Se o ministério estabelece ou não
um fluxo mínimo obrigatório de transplantes,
quando existem filas de pessoas em condi
ções de realização dos mesmos, ou se isto
fica a critério da unidade hospitalar;

h) Se o ministério estabelece ou não
para unidades conveniadas, uma relação
entre atendimentos de transplantes pelo
SUS e transplantes por outras fontes de pa
gamentos.

i) Se o ministério garante os medica
mentos necessários para os pacientes que
foram submetidos a transplantes pelo Siste
ma Único de Saúde.

Justificação

Muitas pessoas precisam de transplantes, mas
não sabem como proceder e alguns até procuram e
encontram doadores, mas ainda assim não conse
guem ser atendidos.

No caso específico do transplante de medula
existem muitas dúvidas sobre o respeito á fila e a in
terferência do poder econômico sobre a ordem das
pessoas a serem atendidas.

Em função disso tudo, solicito as informações
acima elencadas.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Avenzoar Arruda.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.782 DE 2001
(Sr. Luciano Zica)

Requer informações ao Ministro de
Minas e Energia sobre os resultados das
investigações feitas no potiduto Osbra
(PaulínialBrasília) no trecho entre Paulí
nia e Ribeirão Preto, que em 1996 apre
sentou uma série de irregularidades nos
tubos fornecidos pela empresa Brastubo.

Senhor Presidente,
Requeremos à Vossa Excelência, com base no

Art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e nos artigos
115 e 116, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, que sejam solicitadas informações o Sr.
José Jorge Vasconcelos Lima, Ministro de Estado de
Minas e Energia, no sentido de esclarecer as ques
tões abaixo destacadas:

1. A partir das denúncias da existência
de irregularidades no poliduto Osbra (Paulí
nia/Brasília), quais os termos do acordo fir
mado entre a Petrobras e a empresa forne
cedora do tubos utilizados no trecho Paulí
nia Ribeirão Preto, a Brastubo?

2. Qual o valor pago à Petrobras, a tí
tulo de indenização, pelos prejuízos causa
dos em função dos tubos danificados?

3. A Brastubo continua no cadastro de
fornecedores da Petrobras ou está desquali
ficada? Em caso de desqualificação, qual a
razão?

Justificação

O poliduto Paulínia-Brasília, denominado Osbra
(Paulínia/Brasília), começou a apresentar problemas
em 1995, quando foram iniciados os testes com água,
a fim de verificar sua potencialidade e qualidade. Nes
ta ocasião, a Petrobras constatou diversos vazamen
tos nos tubos implantados na rede, especificamente
no trecho entre Paulínia e Ribeirão Preto.

A partir de denúncia por mim apresentada, a Pe
trobrás criou uma comissão interna para reavaliar a
obra, que constatou uma série de defeitos de fabrica
ção nos tubos fornecidos pela empresa Brastubo, de
São Paulo. Numa reportagem ampla, publicada pela
Revista IstoÉ, no Dia 14 de agosto de 1996, que se
gue em anexo, constata-se que a empresa apresen
tou laudos falsos a respeito da qualidade dos tubos
fornecidos à Petrobrás. E mesmo com esta série de
problemas constatados e amplamente denunciados,
houve continuidade das obras, numa decisão política
irresponsável, que atenta contra o interesse público e
à segurança das pessoas. Outras irregularidades pa
rece existirem no contrato firmado entre a Petrobras e
a Brastubo.

Neste sentido, solicito o encaminhamento des
te requerimento de Informações a fim de obterdo Mi
nistério de Minas e Energia, esclarecimentos sobre
os fatos e as medidas adotadas para a apuração dos
fatos.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001. 
Luciano Zica, Deputado Federal- PT/SP.
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Guilherme Evelin
Há algo de errado no poliduto de US$472 mi

lhões da Petrobrás que vai transportar combustíveis
da refinaria de Paulínia (SP) a Brasília, com inaugura
ção marcada para setembro. Testes com água nos úl
timos dez meses fizeram explodir tubos de aço de
meio metro de diâmetro no trecho do poliduto entre
Campinas e Ribeirão Preto, uma das regiões mais
densamente povoadas do País, com uma população
em torno de dois milhões de habitantes. Inspeções re
alizadas pelos engenheiros da Petrobrás concluíram
que toda a tubulação empregada no trecho de 206
quilômetros foi fabricada fora das especificações téc
nicas. Ao contrário do que recomendam pareceres in
ternos da estatal, porém, a Petrobrás pretende dar
início à operação do poliduto com a substituição par
cial restrita aos tubos que estouraram durante os tes
tes. "Essa é uma decisão política irresponsável que
atenta contra o interesse público e a segurança das
pessoas", denuncia o deputado Luciano Zica
(PT-SP), ex-funcionário da Petrobrás na refinaria de
Paulínia.

As primeiras suspeitas sobre os tubos da Petro
brás surgiram em setembro de 1995, quando foram
iniciados os testes com água, chamados tecnicamen
te de "hidrostáticos". Na ocasião, a Petrobrás verificou
defeitos de vazamento nos tubos usados entre Cam
pinas e Ribeirão Preto. A situação chegou a um ponto
crítico em fevereiro deste ano, depois que sete tubos,
com comprimento de 12 metros cada um, explodiram
por não resistirem à pressão da água. Após a desco
berta de uma penca de graves defeitos de fabricação,
como trincas e problemas de soldas, nos tubos forne
cidos pela empresa Brastubo, de São Paulo, uma co
missão interna foi constituída pela direção da Petro
brás para reavaliar a obra.

Em um mês de trabalho, a comissão descobriu
que a Brastubo apresentou laudos falsos a respeito
da qualidade dos tubos, fabricados fora das normas.
A empresa estava dispensada de inspeções da Petro
brás por ser uma fornecedora habitual da estatal. Três
alternativas foram apresentadas pelos técnicos para
contornar o problema. Pareceres da comissão inter
na, do Serviço Jurídico e do Oepartamento de Trans
portes da Petrobrás, aos quais IstoÉ teve acesso, in
dicavam como opção mais segura a substituição total
dos 206 quilômetros de tubo. O custo dessa troca foi
estimado em R$55 milhões.

As outras duas alternativas apontadas nos pare
ceres eram a substituição apenas dos tubos com de
feitos ou a reconstrução de um trecho de 57 quilôme
tros que apresentou mais problemas, avaliada em

RS15 milhões. A despeito dos pareceres, a empresa
escolheu a alternativa mais rápida para a entrada em
operação do poliduto. Resolveu substituir apenas os
tubos que apresentassem defeitos durante novos tes
tes hidrostáticos mais severos (com 25% de pressão
acima das condições em que o poliduto vai operar).
Encaminhada quando ainda não havia uma estimati
va de custos, a solução foi considerada a mais barata
para a Petrobrás, que entrou com uma ação na Justi
ça contra a Brastubo para tentar reaver o prejuízo. Os
pareceres alertam que, com a substituição apenas
parcial dos tubos, o poliduto não deverá transportar
gás de cozinha, terá sua vida útil encurtada em dois
terços e poderá enfrentar problemas para obter licen
ça de operação da Cetesb, o órgão ambiental do go
verno de São Paulo. O risco de vazamentos poderia
"assumir uma dimensão imprevisível", conforme ates
tam os documentos internos.

O poliduto Paulínia-Brasília deverá começar a
funcionar em setembro apenas com o transporte de
óleo diesel- um derivado de petróleo menos volátil 
e um terço da sua capacidade de bombeamento. A
Petrobrás minimiza a importância das conclusões re
latadas nos pareceres que recomendam a substitui
ção completa da tubulação entre Campinas e Ribei
rão Preto. Segundo a empresa, os laudos foram pre
parados com base em pressupostos pessimistas. A
própria Associação de Engenheiros da Petrobras
(AEPET) coloca em duvida, porém, a eficiência da so
lução adotada pela estatal. A Apet aponta ainda uma
suposta atitude branda da Petrobras com relação à
Brastubo. Apesar das irregularidades cometidas, a
empresa paulista não está impedida de participar das
licitações da estatal. "Ela deveria ter tido a sua inido
neidade declarada com base na lei de licitações", re
clama o vice-presidente da Aepet, Ricardo Maranhão.

"Houve uma falha nossa no sistema de qualida
de, mas os tubos que apresentaram defeitos foram
substituídos por outros que estão dentro das especifi
cações e foram aprovados pela Petrobras em novos
testes", rebate o dono da Brastubo, Aldo Narcisi. Além
de proprietário da Brastubo, Narcisi é presidente do
Conselho de Administração da Companhia Siderúrgi
ca Paulista (COSIPA). Ele já integrou a direção da
Associação Brasileira de Indústrias de Base (ABDIB)
e é o líder de um consórcio de empresas que vai parti
cipar da construção do gasoduto Bolívia-Brasil, no
qual a Petrobras vai ter uma expressiva participação.
"Trânsito político muitas empresas têm. Mas o que
vale é que as concorrências são definidas em função
de preço e prazo. Isso é indiscutível", diz Narcisi.
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A influência de Narcisi teria sido sentida na lici
tação para a compra dos tubos para o poliduto Paulí
nia-Brasília realizada no final de 1993, ainda no Go
verno Itamar Franco. Por causa dos valores da com
pra, estimada em US$90 milhões, e do reduzido nú
mero de empresas nacionais aptas a fornecer tubos
para o poliduto, a decisão dos escalões técnicos da
Petrobras era que a licitação deveria ser aberta às
empresas estrangeiras para aumentar a competitivi
dade da concorrência. Por determinação do Ministé
rio das Minas e Energia, chefiado à época por Paulino
Cícero, a licitação acabou restrita às empresas brasi
leiras, uma reserva de mercado criada sob a alega
ção de necessidade de gerar empregos no País.

"A concorrência foi dirigida para ser vencida por
um cartel", afirma o engenheiro Argemiro Pertence,
que coordenou a comissão de licitação para a compra
dos tubos. Como resultado da concorrência, a Brastu
bo ganhou um contrato de US$14,9 mihões para o
fornecimento dos tubos no trecho entre Campinas e
Ribeirão Preto. Os demais trechos do poliduto com
extensão total de 955 quilômetros foram divididos en
tre as duas outras únicas empresas nacionais que
produziam tubos com diâmetro de 20 polegadas: a
Confab, de São Paulo, e Ebse, do Rio. Posteriormen
te, a existência do cartel foi constatada pela Secreta
ria de Controle Interno do Ministério das Minas e
Energia. Numa auditoria feita em 1995, a secretaria
condenou a reserva de mercado para as empresas
brasileiras na compra dos tubos para o gasoduto
Ri~Belo Horizonte, inaugurado na sexta-feira 12.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.783, DE 2001

(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre resgate antecipado de
bônus da dívida externa brasileira.

Senhor Presidente,
Requerimento à V. 8<", com base nos artigos 5°,

XXXIV, b, e 50 da Constituição Federal, na forma dos

artigos 115 e 116 do Ministério da Fazenda responsá
vel pela coordenação, acompanhamento e avaliação
dos seus órgãos subordinados, sejam solicitadas infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda, acerca do resgate
antecipado de bônus da dívida externa brasileira.

Como é de amplo conhecimento, após um Pro
cesso de "refinamento dos números e de reclassifica
ção de alguns passivos", o Banco Central foi levado a
realizar uma correção no valor total da dívida externa
brasileira, reduzindo-a no montante de US$30,3 bi
lhões. O saldo que era de US$236,8 bilhões, segundo a
mesma fonte oficial, passou então a ser de US$206,5
bilhões.

O anúncio foi feito pelo diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central, Daniel Gleizer,
acrescentando que a revisão foi localizada apenas na
dívida externa privada. Mais da metade, ou US$16,2
bilhões, referiam-se a passivos que deixaram de exis
tir, mas que ainda não tinham saído do sistema de in
formações do Banco Central. O restante, US$14,1 bi
lhões, referir-se-ia a uma reclassificação contábil do
passivo externo relativo aos créditos concedidos por
empresas matrizes multinacionais as suas filiais no
Brasil (os chamados empréstimos intercompanhia).

Segundo foi possível apurar, a parcela de
US$16,2 bilhões do passivo externo que não mais
existe, provavelmente corresponde à dívida que foi li
quidada antecipadamente pelos devedores brasilei
ros com o intuito de se prevenir contra prováveis cho
ques cambiais, bem como para aproveitar o baixo
preço de mercado de títulos brasileiros no mercado
externo. O curioso é que essas operações de resgate
antecipado foram realizadas, provavelmente desde o
final de 1998, sem que tivesse havido qualquer regis
tro ou comunicação ao Banco Central.

Em recente artigo da Folha de S.Paulo, o jorna
lista Celso Pinto reitera que as empresas e institui
ções financeiras omitiram informações sobre o resga
te antecipado de suas dívidas com o claro intuito de
fraudar o fisco, mediante um artifício que pode ter
desviado dos cofres públicos algo em tomo de
US$240 milhões.

De fato, a legislação tributária em vigor concede
isenção do recolhimento do imposto de renda sobre
remessas de juros para o exterior apenas para as
operações com prazo acima de oito anos. Nos casos
em que a liquidação do débito ocorrer em período in
ferior a oito anos seria, então, cobrado o imposto a
uma alíquota de 15%. Ao que tudo indica, a omissão
das empresas para prestar informações sobre o res
gate antecipado de seus débitos foi a estratégia en
contrada para evitar esse recolhimento.



Justificação

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no
art. 50, § 2° da Constituição federal e na forma dos
arts. 115, inciso I e 116 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas nformações ao Senhor Ministro do Plane
jamento a fim de que esclareça a esta Casa quanto
a grave situação de insegurança vivida pelos funcio
nários da Fundação Oswaldo Cruz diante do corte
iminente, em seus saláarios, do percentual, judicial
mente e reconhecido, referente às perdas do Plano
Bresser.

Os funcionários públicos federais amargam sete
anos sem reajustes salariais e, isso é notório, pois es
tão a eclodir inúmeras greves e movimentos de pro
testo em razão dessa grave situação que afeta, indire
tamente, toda a economia do PaIs.

No caso dos funcionários da Fundação Oswaldo
Cruz - Fiocruz - acrescenta-se mais um perverso in
grediente: Em agosto do corrente ano, os funcionári
os da Fiocruz, foram surpreendidos com o desconto
indevido de 26,06% em seus vencimentos. Em razão
dos protestos, por folha suplementar devolveu-se o
valor do percentual indevidamente descontado e adi
ou-se o surrupio, suspenso por dois meses, que fin
darão em novembro próximo.
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Segundo informações do Presidente interino do Cruz a partir c a suspensão do percentual
Banco Central, lIan Goldfajn, a maior parte dos relativo a perdas registradas durante o
US$16,3 bilhões de débitos liquidados antecipada- Plano Bresser e já consagrado judicial-
mente se referem a bônus de dívida privada que teri- merite.
am sido resgatados principalmente no final de 1998,
pouco antes da crise cambial. Portanto, a fim de me
lhor esclarecer se efetivamente o episódio implicou
na ocorrência de fraude fiscal, solicito sejam encami
nha dos ao Sr. Ministro da Fazenda os seguintes
questionamentos:

1) Esclarecer os motivos que teriam levado à re
dução de US$30 bilhões no valor da dIvida externa.

2) Esclarecer os motivos que fizeram com que
US$16,2 bilhões do passivo externo deixassem de
existir, sem contudo serem baixados da contabilidade
do Banco Central.

3) Relativamente aos passivos externos menci
onados no item anterior, especificar o tipo de opera
ção ou titulo emitido, os montantes respectivos, as
condições e prazos de pagamento, a data em que as
respectivas dIvidas foram quitadas e as formas de pa
gamento utilizadas.

4) Esclarecer se o Banco Central do Brasil enca
minhou informações à Secretaria da Receita Federal
sobre as entidades que liquidaram antecipadamente
suas operações de crédito externo.

5) Esclarecer que tipo de procedimentos ou pro
vidências foram ou serão tomadas pela Secretaria da
Receita Federal, afim de investigar provável crime de
sonegação fiscal decorrente da liquidação antecipa
da do passivo privado externo referido acima.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Ricardo Berzoini, PT - SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Cons
stituição Federal e com os arts. 115 e 116, do Regi
mento interno da Casa, Voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de Outubro de
2001. _ Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3784, de 2001

(Do Sr. Waldir Pires)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
do Planejamen to a respeito da situação
dos funcionários da Fundação Oswaldo

A perplexidade dos servidores e cientistas que
integram os quadros dessa Fundação, de tantos
serviços prestados à Saúde, à Ciência e à Tecnolo
gia do Brasil, é plenamente justificável. O percentual
indevidamente cortado de seus salários, foi reco
nhecido e incorporado, em 1995, pelo então Ministé
rio da Administração e Reforma do Estado - MARE
- após decisão judicial transitada em julgado, acer
ca da reposição das perdas do Plano Bresser.

O presente Requerimento de Informação se
justifica, portanto, para que as autoridades do Minis
tério do Planejamento, que substitui o Ministério da
Administração e Reforma do Estado, tenham a opor
tunidade de explicar as razões que levam ao des
respeito à coisa julgada e ao direito adquirido.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2001. _
Waldir Pires, Deputado Federal.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 dc Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. _ Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23 de outubro de 2001. - Aécio

Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.785 DE 2001

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro do Meio
Ambiente, no âmbito do IBAMA, informa
ção acerca do estudo feito sobre o
Impacto Ambiental.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicita V.EXa

, seja enca
minhado ao Senhor Ministro de Meio Ambiente, o se
guinte pedido de informação:

• Fotocópia do Estudo de Impacto Ambiental
EIMA/RIMA e Análise de Risco-AR, do Gaso
duto de Urucu a Porto Velho, o qual foi entre
gue a este Órgão no dia 22-3-01 ;

• Informações com as devidas fotocópias sobre
os procedimentos adotados pelo IBAMA a
partir do recebimento do mesmo.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada - Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. _ Deputado Efraim Morais, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01 - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.786 DE 2001

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Justi
ça, no âmbito da Polícia Federal, informa
ções concernentes aos inquéritos istau-

rados no Amazonas para a apu açâo de
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

çãc Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno solicito a V.Exa, seja en
caminhado ao Senhor Ministro da Justiça, no âmbito
da Policia Federal o seguinte pedido de informação:

A Polícia Federal do Amazonas divulgou no últi
mo dia 26 de setembrt, de 2001, no jornal <lA Crítica",
na cidade de Manaus, estado do Amazonas que foi
instaurado 42 inquéritos no Amazonas para apurar
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, que chega a
R$725 milhões. A falcatrua envolve pess as físicas e
jurídicas e foi detectada pela Receita Federal por
meio do cruzamento de dados da Contribuição Provi
sória sobre Movimentação Financeira - (CPMF).

Diante do exposto solicito as seguintes informa
ções:

• Uma nota explicativa da Polícia Federal do
Amazonas, informando as razões e os indíci
os que levou esta Polícia a investigar as pes
soas físicas e jurídicas envolvidas no caso;

• Relação de todos os nomes das pessoas físi
cas e jurídicas, envolvidas nas investigações,
especificando os valores movimentados pe
las mesmas.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001. _
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001 . - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.787, DE 2001

(Do Sr. Orlando Desconsi)

"Solicita informações ao Sr. Minis
tro da Agricultura Pecuária e Abasteci
mento a respeito dos convênios, acordos
e contratos realizados, partir de 1995 até
2001, entre a Empresa Brasleira de Pes
quisa Agropecuária - EMBRAPA - e em
presas nacionais e multinacionais."
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Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e fonna dos art. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam so
licita as informações ao Sr. Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento a respeito dos co tvênios,
acordos e contratos realizados, a partir de 1995 até
30 de junho de 2001, entre a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - e empresas
nacionais e multinacionais. Como não temos condi
ções de avaliar esses instrumentos por falta de infor
maçõ s suficientemente detalhadas, julgamos contar
com os seguintes esclarecimentos:

a) qual o inteiro teor dos convênios,
acordos e contratos assinados;

b) quais os objetivos pretendidos;
c) quais os recursos comprometidos,

destacando-se qualquer envolvimento de re
cursos públicos ou privados, financeiros e
não financeiro, tangíveis e não tangíveis;

d) quais os cronogramas de desembol-
so;

e) que resultados já foram obtidos;
f) quais os retornos positivos para a

pesquisa agropecuária brasileira;
g) quais os retornos positivos para a

sociedade brasileira, especialmente para as
classes menos favorecidas da população;

h) quem deterá a propriedade intelec
tual das novas tecnologias produzidas;

i) quem deterá o poder e direito à co
mercialização das novas tecnologias produ
zidas.

Justificação

A Embrapa tem, ao longo de sua história, contri
buído significativamente para a melhoria da produção
agropecuána brasileira, especialmente através das
mais diversa pesquisas realizadas, novas cultivares,
formas de produção, ou seja, contribuído para o au
mento da produção agrícola e sua melhora na quali
dade.

Nosso requerimento de informações, ora
apresentado, ,stá alicerçado na necessidade de
obter as devidas informações, com vistas a subsi
diar o trabalho de mandato parlamentar, nesta
área. Queremos igualmente acompanhar, conhe
cer a pesquisa agropecuária brasileira, por meio
da Embrapa.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Orlando Desconsi.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. _ Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01 - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.788 de 2001

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Previ
dência e Assistência Social informações
sobre o PREVmóvel.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito V. Exa, seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Previdência e Assis
tência Social o seguinte pedido de informação:

Conforme noticiado na imprensa, o Estado do
Amazonas, eceberá salvaguardaaté o final deste ano,
a sua segunda agência móvel flutuante, o PREVmó
vel. A nova embarcação deve cobrir uma área de cer
ca de 653 mil metros quadrados, atendendo municípi
os do interior do Estado. Em vista disso, gostaríamos
de contar com as seguintes informações:

a) Como funciona o PREVmóvel?
b) Em quantos Estados e Municípios o

PREVmóvel está presente? E quais são?
c) No Amazonas, há quanto tempo o

Programa está em funcionamento?

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuiçao Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. _ Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01 - Aécio Neves, Presi

dente



Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001.
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoS/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10-10-2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.791101 DE 2001
(Do Sr. Olímpio Pires)

Solicita informações sobre o resul
tado da fiscalização do cumprimento das
disposições contidas no art. 36 do Decre
to na 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50, § 2° da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e
115, inciso I, do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, seja encaminhado ao Sr. minissstro do Traba
lho e Emprego o seguinte pedido de informações:

O art. 36 do Decreto n° 3.298, de 20 de dezem
bro de 1999, que regulamenta a Lei nO 7.853, de 24 de

a) Como funciona o Programa Nacio
nal de Estabilidade Social?

b) Quais os trabalhos realizados por
este Programa? Especificando por Estado e
Municípios;

c) O que tem sido feito por este Pro
grama pari combater o trabalho doméstico
infantil?

d) Qual o montante de recursos dispo
nibilidade aos estados e municípios desde o
início de sua operação?
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO ca Federal com recursos do Fundo de
N° 3.789 de 2001 Amparo ao Trabalhador- FAT.

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin) Senhor Presidente,

Solicita ao Senhor Ministro da Previ- Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-
dência e Assistência Social informações ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci-
sobre o Programa Nacional de Assistên- so I, do Regimento Interno, solicito a V.Exa. sejaenca-
cia Social. minhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedi

do de informações:
Conforme noticiado pela imprensa, a Caixa Eco

nômica Federal - CEF pretende vottar a financiar a
compra da casa própria pela classe média, através de
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

Em vista disso, gostaríamos de contar com as
seguintes informações:

a) Qual a previsão para iniciarem es
ses financiamentos?

b) Como devem ser realizados esses
financiamentos?

c) Qual o montante previsto para ser libe
rado pela CEF para a realização do financia
mento da compra de imóveis pela classe mé
dia?

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 co Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento. - Primei
ra Vice-Presidência, 10de outubro de 2001. - Deputado
Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.790 DE 2001

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda informações sobre o financiamen
to de imóveis através da Caixa Econômi-

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federa e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja encami
nhado ao Senhor Ministro da Previdência e Assistên
cia Social o seguinte pedido de informação:

Os problemas sociais brasileiros são demasiada
mente graves. Uma das medidas tomadas por esse Mi
nistério para combater os problemas ociais existentes
no Brasil é o Programa Nacional de Estabilidade Social.

Em vista disso, gostaríamos de contar com as
seguintes informações:
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outubro de 1989, estabelece que as empresas com
cem ou mais empregados estão obrigadas a preen
cher de dois a cinco por cento de seus cargos com be
neficiários da Previdência Social reabilitados ou com
pessoa portadora de deficiência habilitada, na se
guinte proporção: I - até duzentos empregados, dois
por cento; 11 - de duzentos e um a quinhentos empre
gados, três por cento; 111 - de quinhentos e um a mil
empregados, quatro por cento; ou IV - mais de mil em
pregados, cinco por cento.

A dispensa de empregado em tais condições,
quando se tratar de contrato por prazo determinado,
superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, no
contrato por prazo indeterminado, somente poderá
ocorrer após a contratação de substituto em condi
ções semelhantes.

Para o referido decreto, considera-se pessoa
portadora de deficiência habilitada aquela que con
cluiu curso de educação profissional de nível básico,
técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certifi
cação ou diplomação expedida por instituição pública
ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério
da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com
certificado de conclusão de processo de habilitação
ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS. Considera-se,
também, pessoa portadora de deficiência habilitada
aquela que, não tendo se submetido a processo de
habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o
exercício da função.

As pessoas portadoras de deficiência habilita
das, nos termos do referido decreto, poderão recorrer
à intermediação de órgão integrante do sistema públi
co de emprego, para fins de inclusão laboral na forma
deste artigo.

Determina, também, o decreto em comento que
compete ao Ministério do Trabalho e Emprego esta
belecer sistemática de fiscalização, avaliação e con
trole das empresas, bem como institui procedimentos
e formulários que propiciem estatísticas sobre o nú
mero de empregados portadores de deficiência e de
vagas preenchidas, para fins de acompanhamento do
disposto no referido art. 36.

Diante do exposto, julgamos necessário contar
com os seguintes esclarecimentos:

a) Qual o índice de empresas efetiva
mente fiscalizadas em relação ao universo
daquelas que se enquadram no art. 36 do
Decreto n° 3.298/99;

b) Existem programas destinados a
qualificar profissionalmente os trabalhado
res beneficiados pelo referido decreto;

c) Quais são as dificuldades encontra
das pelo Ministério do Trabalho e Emprego
para fiscalizar a aplicação da lei;

d) Quais outras providências, inclusive
legislativas, seriam necessárias para o cum
primento das determinações legais de inser
ção do trabalhador portador de deficiência
no mercado de trabalho, notadamente com
relação ao cumprimento das normas exis
tente.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2001 . _
Deputado Olímpio Pires.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, em 2001. _ Deputado
Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.792, DE 2001

(Da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle)

Solicita informações ao Ministro da
Integração Nacional sobre convênio cele
brado com a Prefeitura de Patos/PB para
construção de ponte.

Senhor Presidente,

Em atendimento à decisão proferida por este
Colegiado na reunião ordinária realizada em 26 de
setembro de 2001, requeremos a Vossa Excelência,
nos termos do art. 50, § 2° da Constituição Federal,
e arts. 115 e 116 do Regimento Interno desta Casa,
que, ouvida a Mesa, seja encaminhado ao senhor
Ministro da Integração Nacional pedido de informa
ções sobre os convênios de números 389/1999,
218/2000 e 622/2000 celebrados entre a Prefeitura
Municipal de Patos/PB e este Ministério, tendo como
objeto a construção de uma ponte no referido muni
cípio.

a) Quais as empresas que participa
ram do processo de licitação e qual a ven·
cedora?
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b) Qual a empresa executora?
c) Qual o valor da obra, o valor trans

ferido pelo Governo Federal e qual a contra
partida do município?

d) Se houve ou não indenização a par
ticulares em função da obra da desapropria
ção;

e) Quais foram os beneficiados com
essas indenizações e qual o valor recebido?

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Wellington Dias, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

OF-P nO 244/2001

Brasília, 27 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência providências no
sentido de numerar e encaminhar à Mesa o Reque
rimento de Informação, em anexo, de autoria desta
Comissão, que "solicita informações ao Ministro da
Integração Nacional sobre convênio celebrado com
a Prefeitura de PatoslPB para construção de ponte",
conforme Requerimento n° 113/2001, de autoria dos
Deputados Avenzoar Arruda e João Magno, aprova
do na reunião ordinária do dia 26-9-2001 .

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos
sa Excelência os meus protestos de estima e consi
deração. - Deputado Wellington Dias, Presidente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. _ Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.793, 2001
(Do Dr. Hélio)

Solicita informações a Sr. Ministro
de Estado das Comunicações quanto aos

procedimentos da Anatel para outorga de
licença para prestação de Serviço limita
do Privado e ao atendimento às disposi
ções do Conselho Regional de Engenha
ria, Arquitetura e Agronomia pelos técni
cos e engenheiros daquela agência.

Senhor Presidente,

Solicito a V.Exa, com base no art. 50 da Cons
tituição Federal e no art. 24, inciso V e § 2° do Regi
mento Interno, que seja encaminhado pedido de in
formações ao Sr. Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações, no sentido de esclarecer
esta Casa quanto aos procedimentos da Anatel na
outorga e fiscalização de Serviço Limitado Privado
nos estados e no Distrito Federal, discriminando:

(i) o número de pedidos apresentados, outor
gados e negados, discriminados por estado;

(ii) o tempo médio e máximo de atendimento e
o tempo médio em que os pleitos permanecem em
exigência, discriminados por estado;

(iii) as razões que fundamentam algum eventu
al aumento no tempo de processamento da solicita
ção, se houver;

(iv) os procedimentos seguidos pelo órgão re
gulador na verificação do registro dos seus profissio
nais de engenharia junto aos órgãos do sistema
Crealconfea.

Justificação

Mantivemos contato, recentemente, com em
presas de engenharia de telecomunicações, que
instalam e dão manutenção a equipamentos desti
nados à prestação de serviços limitados privados.

Entre as reclamações apresentadas por essas
entidades, destacam-se a morosidade na análise de
pleitos de Serviço Limitado Privado e a falta de re
gularização juntos aos CREA dos técnicos da Anatel
encarregados da fiscalização desse serviço, em
desrespeito à legislação trabalhista em vigor. Ale
gam as citadas empresas que os prazos de análise
vêm-se dilatando enormemente, prejudicando a ex
pansão do serviço.

Entendemos ser oportuno, portanto, submeter
este requerimento de informações ao Sr. Ministro
das Comunicações; de modo a que fique esclareci
da alguma eventual dificuldade operacional enfren
tada pela agência reguladora.

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2001. - Dr.
Hélio, Deputado Federal PDT/SP



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 52791

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° Constitui
ção Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001 . - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 3.794/01
(Do Dep. Léo Alcântara)

Requer ao Ministro das Relações
Exteriores informações sobre passapor
tes brasileiros.

Nos termos previstos pelo art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e na forma regulamentada pelos arts.
115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, requeiro sejam encaminhados os seguintes
pedidos de informação ao Sr. Ministro de Estado das
Relações Exteriores:

- Qual o número anual, nos últimos cinco anos,
de passaportes brasileiros perdidos, furtados ou ex
traviados, que tenham sido objeto de comunicação
aos Consulados, pelos portadores originais? Informar
quais os cinco Consulados que receberam maior nú
mero de comunicações, especificando-as quanto aos
motivos.

- Tem esse Ministério informação sobre a utili
zação de passaportes brasileiros, furtados, roubados
ou extraviados, que tenham sido apreendidos em po
der de terceiros, pelas autoridades de outro país? Se
possível, indicar o país onde se deu o fato e qual o
meio de transporte utilizado pelo portador desse pas
saporte (rodoviário, fluvial, marítimo, aéreo).

- Quando um passaporte brasileiro falsificado é
detectado e apreendido por um país, esse passaporte
é restituído às autoridades consulares brasileiras?

- Em caso de resposta afirmativa ao item anteri
or, quais são os pontos vulneráveis, mais sujeitos a
falsificação, nesses passaportes?

- Esse Ministério tem apresentado propostas de
modificação quanto ao formato tecnológico dos atuais
passaportes? Em caso afirmativo, enviar cópia dos
principais documentos produzidos, indicando o teor
da resposta, se tiver havido.

- Quando um portador de passaporte brasileiro
falsificado é detido no exterior, o Governo brasileiro é
penalizado, de alguma maneira (arcando com despe
sas de hospedagem, nova passagem para retorno do

falsificador etc.)? Especificar a diferença de tratamen
to, se houver, caso o portador seja brasileiro ou es
trangeiro. Quem arca com esses custos: o Governo
brasileiro ou o transportador?

É possível situar-se, atualmente, o passaporte
brasileiro como sendo de total confiabilidade, de algu
ma confiabilidade, de remota confiabilidade ou de ne
nhuma confiabilidade?

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2001 - Depu
tado Léo Alcântara, PSDB/CE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10-10-2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 3.795/01
(Do Deputado Léo Alcântara)

Requer ao Ministro da Justiça infor
mações sobre a confecção de novos pas
saportes, dotados de melhor tecnologia e
maior confiabilidade.

Nos termos previstos pelo art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e na forma regulamentada pelos arts.
115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeiro sejam encaminhados os seguintes
pedidos de informação ao Sr. Ministro de Estado da
Justiça:

- Qual o número, nos últimos cinco anos, ano
por ano, de passaportes emitidos? Indicar quais os
cinco Estados onde ocorreu o maior número, ano por
ano.

- Pretende o Governo brasileiro, diante dos re
centes atentados terroristas e buscando evitar a falsi
ficação de passaportes brasileiros, modificar o seu
formato tecnológico? Que estudos estão sendo ou já
foram desenvolvidos nesse sentido? Enviar cópia
(ainda que resumida) dos principais documentos pro
duzidos.

- Como se encontra, atualmente, a implementa
ção do Programa Brasileiro de Modernização, Agiliza
ção, Aprimoramento da Segurança da Fiscalização
do Tráfego Internacional e do Passaporte Brasileiro,
conhecido como PROMASF?

- O Ministério da Justiça realizou gestões junto
à Advocacia Geral da União no sentido de agilizar
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procedimentos judiciais relacionados com o Pro
masf? Indicar quais e remeter cópia dos expedientes
remetidos.

- Quais os pontos de semelhança e os de diver
gência entre o Promasf e o Projeto Sentinela? Tecni
camente, qual tem sido o posicionamento do Depar
tamento de Polícia Federal sobre esses dois proje
tos?

Do ponto de vista da segurança do cidadão bra
sileiro, que medidas estão sendo tomadas pelo Minis
tério da Justiça para garantir respeito a esses cida
dãos, considerando-se o fato de que o passaporte
atualmente expedido pelo nosso País é considerado
muito frágil e vulnerável?

- Qual a previsão de gastos com a implantação
do Promasf? E com a do Sentinela? Haverá transfe
rência de tecnologia em algum ou em ambos?

- Após os recentes atos terroristas, nos Estados
Unidos, foi tomada alguma providência, em nível mi
nisterial ou interministerial, para aperfeiçoar o siste
ma de segurança de entrada e saída de pessoas no
País. Informar o mais discriminadamente possível
sem quebra de sigilos fundamentais à execução do
plano.

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2001 . - Depu
tado Léo Alcântara, PSDB-CE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 3.796/01
(Do Deputado Léo Alcântara)

Requer ao Advogado-Geral da
União informações sobre processo judi
cial envolvendo a confecção de novos
passaportes.

Nos termos previstos pelo art. 50, § 2°, da Consti
tuição Federal e na forma regulamentada pelos arts.
115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeiro sejam encaminhe dos os seguintes pe
didos de informação ao Sr. Advogado-Geral da União:

- Foi a Advocacia-Geral da União - AGU, acio
nada para acompanhar o procedimento judicial -

Mandado de Segurança - impetrado pelo consórcio
Sinag contra ato do Sr. Ministro da Justiça, relativa
mente a uma concorrência para confecção de novos
passaportes? Em caso afirmativo, enviar cópia do ex
pediente que fez a solicitação.

- Em caso de resposta afirmativa, favor indicar o
número do feito, em qual Tribunal se encontra, quem é
o Relator e em que fase procedimental se encontra.
Outrossim, especificar que providências foram toma
das pela AGU.

- Existe expectativa de data para o julgamento?
- Depois dos atentados terroristas nos Estados

Unidos, face às necessárias medidas de segurança a
serem adotadas por todos os países, foi renovado o
pedido para imediato julgamento desse feito, já que o
melhor controle de passaportes e dos vistos é consi
derado instrumento fundamental para eficaz combate
aos terristas? Em caso afirmativo, enviar cópia e indi
car as providências adatadas pela AGU. Em caso ne
gativo, pode a AGU, por vontade própria, tomar algu
ma medida buscando alcançar o imediato julgamento
do feito?

- Diante das circunstâncias excepcionais dita
das pelo momento atual, pode a AGU tomar algum
tipo de iniciativa que leve ao término do processo
(perda do objeto, reconhecer a procedência do pedi
do, fazer acordo judicial etc.)?

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2001. - Depu
tado Léo Alcântara, PSDB/CE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMACÕES NO 3.797/01
(Do Deputado Léo Alcântara)

Requer informações ao Ministro da
Defesa sobre medidas de segurança nos
aeroportos brasileiros, relacionadas com
passaportes brasileiros roubados ou fal
sificados.

Nos termos previstos pelo art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e na forma regulamentada pelos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos



Voto

Justificação

A presente solicitação tem por objetivo o conhe
cimento dos fatos apurados no processo disciplinar
referido, bem como de suas conclusões que se inse
rem na prerrogativa parlamentar da jus inspectione.

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2001 . - Depu
tado Miro Teixeira, PDT/RJ.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro, de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro vice-pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. _ Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.798, de 2001

(Do Senhor Deputado Miro Teixeira)

Requer cópia do processo adminis
trativo que menciona.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 2° da Consti

tuição Federal e na forma dos artigos 115 e 116 do Regi
mento Interno, requisite-se ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social,
cópia do teor (capa à capa) do processo administrativo na
35301.133341/93-41, instaurado pela Comissão de
Inquérito instituída pelo PT/INSSlSERJ/GAB n' 2116 de
7 de outubro de 1996, publicada no
BSUINSS/SERJ/194, de 7 de outubro de 1996.
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Deputados, requeiro sejam encaminhados os seguin- Que medidas especiais de segurança, nos por-
tes pedidos de informação ao Sr. Ministro de Estado tos e aeroportos brasileiros, necessitam de apoio Ie-
da Defesa: gislativo para serem implantados?

- O Comando da Aeronáutica, em especial o Sala das Sessões, 2 de outubro de 2001. - Depu-
Departamento de Aviação Civil, pode informar o nú- tado Léo Alcântara, PSDB-CE.
mero de passageiros transportados por empresa aé
rea brasileira, nos últimos cinco anos, que não pude
ram desembarcar no país de destino por irregularida
de nos passaportes brasileiros que portavam?

- Por que essas irregularidades não foram de
tectadas no momento de saída do território nacional?

- A quem incumbe promover a viagem de volta
desses passageiros? Além do custo do bilhete aéreo,
existe alguma outra obrigação pecuniária que deva
ser suportada?

- O passaporte, na hipótese do item anterior, é
devolvido às autoridades brasileiras? E o seu porta
dor, quando reingressa no território brasileiro, é pas
sível de prisão?

- Em algum momento, nos últimos cinco anos, di
ante de repetidos casos de passaportes brasileiros falsi
ficados terem sido utilizados para embarque em vôos
internacionais de companhias brasileiras, o órgão com
petente do Comando da Aeronáutica comunicou esse
fato ao Ministério da Justiça (Departamento de Polícia
Federal) ou ao Ministério das Relações Exteriores?
Houve resposta desses Ministérios? Em caso afirmati
vo, enviar cópia dos principais expedientes.

- Existe qualquer tipo de postulação das com
panhias aéreas brasileiras, nos últimos cinco anos,
relativamente a perdas pecuniárias decorrentes do
transporte de passageiros que utilizavam passapor
tes brasileiros falsificados e não puderam desembar
car no destino? Em caso afirmativo, enviar cópia das
correspondências e respostas enviadas.

- O Ministério da Defesa está participando de
algum programa governamental destinado a tornar
mais seguros brasileiros? Em caso afirmativo, indicar
qual o tipo de participação, encaminhando cópia das
sugestões apresentadas.

- Tem o Ministério da Defesa conhecimento de
alguma indicação ou sugestão do organismo interna
cional de aviação civil (ICAO), relativamente a altera
ções que poderiam aumentar a confiabilidade do pas
saporte brasileiro?

- Diante dos recentes atentados terroristas
ocorridos nos Estados Unidos, o Ministério da Defe·
sa, em especial o Comando da Aeronáutica, está ela
borando algum plano de segurança, que inclua mu
dança no atual formato tecnológico dos passaportes?
É possível obter detalhes desse plano, nesse ponto?
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.799, 2001

(Do Senhor Deputado Miro Teixeira)

Requer informações sobre imóvel
objeto de constrição judicial a favor do
Instituto Nacional do Seguro Social.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 2° da

Constituição Federal e na forma dos artigos 115 e 116
do Regimento Interno, requisite-se ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistên
cia Social, as informações seguintes sobre o imóvel
rural denominado Fazenda Vargas, situado no Muni
cípio de Valença, Estado do Rio de Janeiro, de propri
edade do ex-servidor do INSS, Raimundo Linhares
Araújo, condenado nos autos da Ação Penal n° 5/91,
que tramitou perante o Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

1 - Qual a constrição judicial decretada para o
imóvel referido?

2 - A quem foi incumbida a posse e administra
ção do imóvel?

3 - Qual a pessoa física que exerce a adminis
tração do imóvel em nome do administrador?

Justificação

A presente solicitação tem por objetivo atualizar
as informações acerca de pessoas e bens relaciona
dos às fraudes investigadas através da Comissão
Parlamentar de Inquérito instituída pala Resolução nO
46/93 da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2001. - Depu
tado Miro Teixeira, PDT - RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO
N° 3.800, DE OUTUBRO DE 2001

(Do Sr. Fernando Ferro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre emissão de
títulos do Estado de Pernambuco, com a
finalidade de pagar precatórios.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, o se
guinte pedido de informações:

A CPI dos precatórios conduzida no âmbito do
Senado Federal, revelou uma série de irregularidades
envolvendo a emissão de títulos dos tesouros estadua
is. Em face da proibição constitucional de emitir titulas
estaduais e municipais para qualquer finalidade, exce
to para o pagamento de precatórios, algumas unida
des da federação burlaram a norma, utilizando, para
tanto, o expediente de utilizar os recursos obtidos com
a emissão de títulos para o pagamento de outros débi
tos que não os de precatórios. O Estado de Pernambu
co, foi um dos estados citados no relatório da CPI que
realizaram emissões de titulas ao arrepio das normas
vigentes. Assim, tendo em vista a necessidade de rea
lizar um acompanhamento permanente destas ques
tões solicito o encaminhamento ao Sr. Ministro da Fa
zenda dos seguintes questionamentos:

1) Do total de titulas emitidos pelo Estado de Per
nambuco com a finalidade de pagar precatórios, qual o
valor total de titulas adquiridos pelo Banco Bradesco?

2) Quais as condições em que foram efetuados
os resgates dos títulos do Estado de Pernambuco em
poder do Banco Bradesco?

3) Qual o valor de face destes títulos e o valor
efetivamente resgatado pelo Estado? Houve deságio
na operação? O Banco Central do Brasil tem por prátí
ca acompanhar e fiscalizar estas operações? Em
caso afirmativo, o Banco Central considerou regula
res os procedimentos para o resgate dos títulos?

4) Esclarecer se ainda existem títulos emitidos
pelo Estado de Pernambuco, destinados ao paga
mento de precatórios, que ainda não foram resgata
dos. Em caso afirmativo, informar os detentores des
ses títulos e o prazo de vencimento destes títulos.

5) A renegociação da dívida mobiliária do Esta
do de Pernambuco incluiu os títulos estaduais emiti
dos de forma irregular para o pagamento de precatóri
os? Em caso afirmativo, qual o amparo legal para
esse tipo de procedimento?

6) Qual o valor total dos títulos emitidos pelos
Estados de São Paulo, Santa Catarina e Espírito San
to com a finalidade de pagar precatórios. Qual o valor
dos títulos emitidos por esses estados com a finalida
de de pagar precatórios, e cujos recursos foram des
viados para outras finalidades. Esses títulos que fo
ram emitidos de forma irregular também foram incluí-
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dos no processo de renegociação da dívida mobiliári
as desses estados?

7) Indicar o nome das inst~uições financeiras en
volvidas na aquisição de tftulos estaduais emitidos de
forma irregular com a finalidade de pagar precatórios.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - Depu
tado Fernando Ferro, PT - PE.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 20 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Presi
dente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO N° 3.801, DE 2001
(Do Sr Giovanni Queiroz)

Requer informações ao Ministro de
Estado da Fazenda, Sr. Pedro Sampaio
Malan, sobre disponibilidade financeira
em poder dos Órgãos da Administração
Pública Federal.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 2°, da Constituição Federal, e na forma dos arti
gos 115, inciso I e 116, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, ouvida a Mesa, seja encami
nhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda o pre
sente pedido de informações, objetivando esclarecer
dados constantes Relatório de Avaliação - Meta Fis
cal referente ao Segundo Quadrimestre de 2001, ela
borado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela
Secretaria de Orçamentos Federais.

A informação que se pretende conhecer é a re
lação dos órgãos beneficiados com a liberação de re
cursos pelo Tesouro Nacional, da ordem de R$5,5 bi
lhões, e os respectivos valores, em 31 de agosto de
2001 , data do Relatório de Avaliação do cumprimento
das Metas Fiscais e, ainda, o valor dessas disponibili
dades, por órgão, na data da resposta ao presente
pedido de informações.

Justificação

Essas informações são necessárias para com
plementar dado consignado no Relatório de Avalia
ção - Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre de
2001, do Poder Executivo, apresentado nesta data,
em Audiência Pública na Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, em cumprimen
to ao § 4° do art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 4
de maio de 2000.

No nosso entendimento a execução orçamentária
do exercício de 2001 encontra-se aquém do desejável e
o resuhado primário dos Orçamentos Fiscal e da Segu
ridade Social apresenta superávit de R$23,2 bilhões 
R$6,5 bilhões acima do previsto (R$16,7 bilhões).

O Congresso Nacional não dispõe de informa
ções acerca da disponibilidade financeira dos órgãos
e, por essa razão, não encontra justificativas para a
existência de recursos ociosos quando a sociedade
reclama por ações governamentais, principalmente
nas áreas de saúde, segurança e educação.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - De
putado Giovanni Queiroz, PDT - PA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.802, DE 2001

(Da Senhora Angela Guadagnin)

Solicita informações ao senhor Mi
nistro de Estado da Saúde relativas ao
Registro Nacional de Preços de Medica
mentos.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 226, inciso I, e 115 inciso I e
16 do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja enca
minhado ao Senhor Ministro de Estado da Saúde in
formações acerca das significativas diferenças de va
Iares encontradas no exame comparativo entre o Re
gistro de Preços de Medicamentos do Ministério da
Saúde e Registros análogos de outras unidades da
Federação.

Pelo exame comparativo mencionado, conside
rada a Licitação n° 17/2000, levada a efeito pelo Muni
cípio do Rio de Janeiro, constata-se que o Ministério
da Saúde, mesmo com maiores quantitativos, prati
cou preços mais elevados que o Município, em inú-
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meros medicamentos, com variação que atinge a caminhado ao Senhor Ministro da Minas e Energia, o
100%, conforme abaixo exemplificado: seguinte pedido de informações:

O Processo n° 4.987/2001-8 está incluído no
Relatório do Tribunal de Contas da União - TCU, na
relação daqueles que apresentam indícios de irregu
laridades graves. Tal Processo trata do Projeto da im
plantação de Usina Termelétrica de 270 MW, no Esta
do do Amazonas.

O indício de irregularidade apontado refere-se à
transferência, sem autorização legislativa, de recur
sos alocados preliminarmente a este Programa de
Trabalho, para outro Programa (implantação de Siste
ma de Distribuição Urbana em Manaus) prejudicando
a consecução do objetivo inicialmente programado.

Diante do exposto as informações solicitadas
são as seguintes:

• fotocópia, na íntegra, do Processo de licita
ção, do referido projeto;

• fotocópia do Contrato com todos os seus aditi
vos;

• valores liberados, com as respectivas datas.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - De

putada Vanessa Grazziotin, PCdoS - AM.

Voto
Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 11 6 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

~ 3.804/01, DE 2001
(Da Sf'l Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Integração

Nacional, informações concernen
tes ao Projeto de adução de água nos
Municípios de Coari, Iranduba e Boca do
Acre, Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. EXS, seja en
caminhado ao Senhor Ministro da Integração Nacio
nal, o seguinte pedido de informações:

O Processo n° 7.407/2001-3 está incluído no
Relatório do Tribunal de Contas da União - TCU, na
relação daqueles que apresentam indícios de falhas e
impropriedade. Tal Processo trata do Projeto de adu-

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. EXS, seja en-

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Sala de Sessões, 3 outubro de 2001. - Deputa
da Angela Guadagnin, Deputada Feder50al.

Voto
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ção de água nos Municípios de Coari, Iranduba e
Boca do Acre, no Estado do Amazonas.

Diante do exposto as informações solicitadas
são as seguintes:

• fotocópia, na integra, do Processo de Licita-
ção, do referido projeto;

• fotocópia do Contrato com todos os seus adttivos;
• valores liberados, com as respectivas datas.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001 . - Depu-

tada Vanessa Grazziotin, PCdoB - AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.805, DE 2001

(Da Sf'l Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Edu
cação, informações concernentes ao
Projeto de construção e ampliação de
bens imóveis das Instituições Federais
de Ensino Superior.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. Exa, seja en
caminhado ao Senhor Ministro da Educação, o se
guinte pedido de informações:

O Processo n03.139/2001 está incluído no Rela
tório do Tribunal de Contas da União - TCU, na rela
ção daqueles que apresentam indícios de irregulari
dade grave. Tal Processo trata do Projeto da constru
ção e ampliação de bens imóveis das Instituições Fe
derais de Ensino Superior, com a existência de super
faturamento no item "Revestimento".

Diante do exposto as informações solicitadas
são as seguintes:

• fotocópia, na íntegra, do Processo de licita-
ção, do referido projeto;

• fotocópia do Contrato com todos os seus aditivos;
• valores liberados, com as respectivas datas.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001 . - Depu-

tada Vanessa Grazziotin, PCdoB - AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 11 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.806, DE 2001

(Da Sf'l Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Justi
ça, informações concernentes ao Projeto
de construção, ampliação, reforma e apa
relhamento de estabelecimentos penais,
no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. Exa, seja en
caminhado ao Senhor Ministro da Justiça, o seguinte
pedido de informações:

O Processo n03.796/2001 está incluído no Rela
tório do Tribunal de Contas da União - TCU, na rela
ção daqueles que apresentam indícios de falhas e im
propriedade. Tal Processo trata do Projeto de constru
ção, ampliação, reforma e aparelhamento de estabe
lecimentos penais, no Estado do Amazonas.

Diante do exposto as informações solicitadas
são as seguintes:

• fotocópia, na íntegra, do Processo de licita
ção, do referido projeto;

• fotocópia do Contrato com todos os seus aditi
vos;

• valores liberados, com as respectivas datas.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - Depu

tada Vanessa Grazziotin, PCdoB - AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.807, DE 2001

(Da S,.a Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro de Minas
e Energia, informações concernentes ao
Projeto da implantação de sistema de
transmissão em Manaus, Iranduba, Mana
capuru e Itacoatiara, Estado do Amazonas
(313,3 KM de linha de transmissão e su
bestação associadas com 645,3 MVA).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. Ex", seja en
caminhado ao Senhor Ministro da Minas e Energia, o
seguinte pedido de informações:

O Processo nO 7.121/2001-6 está incluído no
Relatório do Tribunal de Contas da União - TCU, na
relação daqueles que apresentam indícios de irregu
laridades graves. Tal Processo trata do Projeto da im
plantação de sistema de transmissão em Manaus,
Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara, Estado do Ama
zonas (313,3 KM de linha de transmissão e subesta
ção associadas com 645,3 MVA).

Do total dos recursos inicialmente consignados
neste programa de trabalho, que é da ordem de
R$13.500.000,OO, dos quais R$3.000.000,00 foram re
manejados sem a anuência prévia do Congresso Naci
onal, infringindo, desta forma, o disposto no art. 167, VI,
da CF/88, que veda procedimento dessa natureza, sen
do qualificado como "execução orçamentária irregular'.

Diante do exposto as informações solicitadas
são as seguintes:

• fotocópia, na íntegra, do Processo de licita
ção, do referido projeto;

• fotocópia do Contrato com todos os seus aditi
vos;

• valores liberados, com as respectivas datas.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - De
putada Vanessa Grazziotin, PCdoB - AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 23 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.

Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.808, DE 2001

(Da S,.a Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro dos
Transportes, informações concernentes
ao Projeto da construção de trechos ro
doviários no corredor Oeste - Norte BR·
319/AM - DIVISA ROIAM - Manaus.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. Ex", seja en
caminhado ao Senhor Ministro dos Transportes, o se
guinte pedido de informações:

O Processo n° 5.890/2001-2 está incluído no
Relatório do Tribunal de Contas da União - TCU, na
relação daqueles que apresentam indícios de irregu
laridades graves. Tal Processo trata do Projeto da
construção de trechos rodoviários no corredor Oes
te-Norte BR-319/AM - DIVISA ROIAM - MANAUS.

Diante do exposto as informações solicitadas
são as seguintes:

• fotocópia, na íntegra, do Processo de licita
ção, do referido projeto;

• fotocópia do Contrato com todos os seus aditi
vos;

• valores liberados, com as respectivas datas.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - De
putada Vanessa Grazziotin, PCdoB - AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23·10-01. Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.809, DE 2001

(Da S,.a Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro dos
Transportes, informações concernentes ao
Projeto da construção de trechos rodoviá
rios no corredor Qeste--Norte BR-1741AM
DIVISA MT/AM - DIVISA AMlRR.

Senhor Presidente,
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Com fundamento no art. 50, § 2°, da constitui
ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, do
inciso I do Regimento Interno, solicito a V. Exa, seja
encaminhado o seguinte pedido de informações:

O Processo n° 4.996/2001-7 está incluído no
Relatório do Tribunal de Contas da União - TCU, na
relação daqueles que apresentam indícios de irregu
laridades graves. Tal processo trata do Projeto da
construção de rodoviários no corredor Oeste--Norte
BR-174/AM - DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR.

Diante do exposto as informações solicitadas
são as seguintes:

• fotocópia, na integra, do processo de licita-
ção, do referido projeto;

• fotocópia do contrato com todos os seus ad~ivos;

• valores liberados, com as respectivas datas.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - Depu-

tada Vanessa Grazziotin, PCdoB - AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.810, DE 2001

(Da Sr Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro de Minas
e Energia, informações concernentes ao
Projeto de revitalização do Parque Térmico
da CEAM com 71.228 KM de potência ins
talada, no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição
Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, inciso I
do Regimento Interno, solicito a V. Ex", seja encami
nhado ao Senhor Ministro da Minas e Energia, o se
guinte pedido de informações:

O Processo n° 4.985/2001-3 está incluído no
Relatório do Tribunal de Contas da União - TCU, na
relação daqueles que apresentam indícios de falhas e
impropriedade. Tal Processo trata do Projeto de revi-

talização do Parque Térmico da CEAM com 71.228
KM de potência instalada no Estado do Amazonas.

Diante do exposto as informações solicitadas
são as seguintes:

• fotocópia, na íntegra, do Processo de licita
ção, do referido projeto;

• fotocópia do Contrato com todos os seus aditi
vos;

• valores liberados, com as respectivas datas.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - De

putada Vanessa Grazziotin, PCdoS - AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.811, DE 2001

(Da Sr Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda, informações concernentes ao lei
lão do Banco do Estado do Amazonas 
BEA.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115, in
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. Exa, seja en
caminhado ao Senhor Ministro da Fazenda, o seguin
te pedido de informações:

Foi publicado no último dia 2 de outubro de
2001, no jornal A Crítica, o qual circula no Estado do
Amazonas, que o Banco do Estado do Amazonas, fe
deralizado desde o ano passado, será levado a Leilão
até o início de dezembro de 2001.

O prazo para pré-qualificação dos interessados
em disputar a compra do banco foi aberto no dia 12 de
setembro e termina no dia 11 de outubro de 2001 .

Diante do exposto solicito as seguintes informa
ções:

1. fotocópia, na íntegra, do Ato que de
terminou as regras para a pré-qualificação,
a qual deverá orientar o Leilão do BEA;
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2. relação das empresas que se apre
sentaram com objetivo de alcançar a
pré-qualificação para o Leilão;

3. fotocópia, na íntegra, do Edital de
Venda (Leilão) do BEA;

4. fotocópia, na íntegra, do estudo de
avaliação econômico-financeira do BEA
para definir o preço mínimo pelo qual o ban
co será oferecido em Leilão, feito pelos
Consórcios, Máxima Consultoria e Finanças
Corporativas e Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB - AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.812, DE 2001

(Do Sr. Deputado Osório Adriano)

A Sua excelência o Ministro do Tra
balho e Emprego Or. Francisco Dornel
les, sobre política de geração de empre
gos.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 50 parágrafo 2° e art. 115, I
solicito de Vossa Excelência a gentileza de transmi
tir a sua Excelência o Ministro de Estado do Traba
lho, Doutor Francisco Dornelles o presente requeri
mento de informações, sobre a política nacional de
emprego, especialmente quanto aos seguintes que
sitos:

I - Que programas do Governo desti
nam-se especificamente à geração de em
prego.

1/ - Que premissas macroeconômicas
orientam os programas de geração de em
prego em cada região.

1/1 - Que resultados, se já obtidos têm
sido obtidos dentro do Plano Plurianual em

relação ao diagnóstico original da situação
anterior à aplicação dos programas.

IV - Que ações de integração intermi
nisterial têm sido tomadas nos últimos 5
anos para promover o emprego.

V - Que causas têm sido encontradas
em cada região como base para o desem
prego observado nos últimos cinco anos.

VI - Que providências têm sido toma
das no sentido de integrar as políticas go
vernamentais em função de fatores obser
vados como base para o desemprego nas
pesquisas do item V.

VII - Tem havido busca de integração
do Governo dos Estados e DF com as políti
cas de emprego da área federal ou ao me
nos com as informações disponíveis?

Justificação

Tenho imensa preocupação, não só como repre
sentante do povo, mesmo como cidadão comum com
o flagelo que considero o desemprego. Um homem
sem trabalho é candidato a vícios e a doenças. Seus
males se estendem à família e estão associados à
desnutrição.

Como deputado de um partido de sustentação
do Governo não estou menos preocupado em saber
que providências e que políticas públicas estão
sendo executadas para que empregos sejam gera
dos e evitada a desgraça de muitos de nossos con
cidadãos.

Em Brasília, por exemplo o desemprego não
tem sido aplacado com as políticas dos últimos anos.
Os dados oficiais de 2000 ainda indicavam desem
prego aberto de mais de 20%. É algo inacreditável,
principalmente sabendo-se que em nível nacional o
desemprego vem caindo.

Sabe-se, no entanto que esses dados são muito
relativos, uma vez que as estatísticas nacionais são
baseadas em grandes capitais. É do maior interesse
para esta Casa conhecer o que seja a Política de
Emprego do Governo, até para, tanto quanto possa
mos ajudar, no que possível, legislando na mesma di
reção e também para explicar a nossos eleitores as
providências que estão sendo tomadas para solucio
nar o grande problema deste século.

Estamos conscientes de que grande parte do
problema do desemprego, não só no Brasil são as
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mudanças tecnológicas e comportamentais da forma
atual de produção. Freqüentemente há procura de
qualificação do trabalho que não está disponível no
mercado. Também se disponibilizam trabalhos ou ta
refas mas não empregos nos termos mais modernos
de produção.

Queremos saber até que ponto nossas políti
cas públicas estão levando esses fatos em conside
ração e preparando nossos cidadãos para esse fu
turo.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - Depu
tado, Osório Adriano.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
~ 3.813, DE 2001

(Do Sr. Deputado Osório Adriano)

Ao Ministério da Fazenda sobre
grau de dependência fiscal do Governo
às indústrias de tabaco e derivados.

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 50 parágrafo 2° da Consti
tuição Federal, combinado com o inciso I do artigo
115 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos solicito de Vossa Excelência providências no
sentido de encaminhar o presente requerimento de
informações, a sua Excelência o Ministro de Estado
da Fazenda, para que esta Casa seja informada a
respeito das dúvidas que formulo nos seguintes ter
mos:

I - Qual o grau de dependência das
Receitas Federais das Indústrias de tabaco
e derivados.

11 - Que percentual das receitas esta
duais globais pode ser inferida da consolida
ção das Contas que estão a cargo de seu

Ministério podem ser atribuídas ao comér
cio, transporte e distribuição em geral de
fumo e derivados.

111 - Que impacto poderia ter a proibi
ção sobre algumas fases dessa atividade
produtiva e distributiva sobre a capacidade
de pagamento e governabilidade federal e,
exemplificativa, se for disponível de alguns
estados e municípios.

Justificação

Não somos levados apenas pela curiosidade
para formular os quesitos acima a respeito desse
importante assunto. Temos freqüentemente enfren
tado nesta Casa a necessidade de analisar propos
tas de legislação, ora com vício de origem, ora mais
prudentes em configurar regulamentação no senti
do de onerar as atividades vinculadas à indústria do
fumo.

A motivação é justa e compreensível quando
trata dos resultados esperados quanto à saúde da
comunidade. Mesmo que pairem dúvidas quanto a
algumas estatísticas divulgadas quanto aos malefí
cios do fumo, está fora de dúvida que de fato malefí
cio ele traz. Não há dúvida também de que algum lu
cro adicional das indústrias e distribuição de seus
produtos pode ser atribuído a um certo delta dessas
doenças ou vice-versa, o delta dessas doenças per
mitiu certo incremento dos lucros.

Entretanto é muito difícil quantificar essas pro
porções. Mesmo com a ajuda do Ministério da Fa
zenda não vai ser possível fazer uma correlação en
tre os lucros das atividades vinculadas ao fumo e as
despesas públicas delas advindas. De qualquer for
ma, temos que reconhecer que os ônus que tente
mos repassar a estas atividades, à guisa de com
pensação pelos gastos do Estado em tratamento
dos efeitos do fumo, serão transferidos ao custo
que a própria sociedade paga e dificilmente serão
tirados dos lucros.

Gostaríamos de saber e certamente trazer a
esta Casa para reflexão, algumas dessas correla
ções que nos permitissem uma avaliação melhor do
problema. Talvez adicionais de impostos sejam viá
veis sobre o setor, refletindo sobre o consumo para
desestimulá-lo, ou realmente aprovar alguma forma
simbólica de compensação de gastos, mesmo que
repassada a seguir aos custos.
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a) Qual a extensão da ferrovia conce
dida para exploração comercial no trecho
Passo FundolMarcelino Ramos - RS; qual a
empresa concessionária; por qual período e
quais as atividades contratuais que devem
ser desempenhadas pela empresa conces
sionária?

b) Quais as atividades, comerciais ou
não, que estão sendo desenvolvidas pela
empresa concessionária na linha férrea em
questão?

c) Contrato de concessão estabelece
exigências para uso comercial dos trechos?
Ou para criação de programas de fomento
do transporte ferroviário, seja ele de cargas
ou de passageiros?

d) Há estudo de viabilidade que justifi
que o uso ou a inoperância do trecho?

e) Qual o volume de investimentos
realizados pela concessionária na recupe
ração e conservação de tal trecho ferroviá
rio?

f) Tem, este Ministério, conhecimento
de atos de depredação da ferrovia em
questão, com a conivência ou não, com a
omissão ou não, da empresa concessioná
ria?

g) Qual o órgão que detém o poder de
fiscalização desta concessão? Qual a estru
tura operacional deste órgão? De que forma
se dá a fiscalização?

h) Se afirmativo, quais as providências
tomadas pelo Ministério para corrigir esta
desobediência contratual?

i) Anexar cópia de contrato de conces
são deste trecho ferroviário, seja ele único
ou conjugado a outros trechos.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. 
Deputado Wellinton Dias, Presidente.

Voto

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.814, DE 2001

(Da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro dos Transportes referentes à con
cessão para exploração comercial do tre
cho Passo Fundo/Marcelino Ramos, no
Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEI RA
E CONTROLE

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - Depu- Senhor Presidente,
tado, Osório Adriano. Em atendimento à decisão proferida por este

Colegiado na reunião ordinária realizada em 3 de
outubro de 2001, requeremos a Vossa Excelência,
nos termos do art. 50, § 2° da Constituição Federal,
e arts. 115 e 116 do Regimento Interno desta Casa,
que, ouvida a Mesa, seja encaminhado ao senhor
Ministro dos Transportes o seguinte pedido de infor
mações:

OF-P n° 265/2001

Brasília, 4 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência providências no senti
do de numerar e encaminhar à Mesa o requerimento de
informação, em anexo, de autoria desta Comissão, que
"solicita informações ao Senhor Ministro dos Transpor
tes referentes à concessão para exploração comercial
do trecho Passo FundolMarcelino Ramos, no Estado do
Rio Grande do Sul", conforme Requerimento n°
98/2001, de autoria do Deputado Fioravante, aprovado
na reunião ordinária do dia 3-10-2001.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos
sa Excelência os meus protestos de estima e con
sideração. - Deputado, Wellington Dias, Presi
dente.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.815, DE 2001

(Do Sr. Mário Assad Júnior)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Agricultura e do Abasteci
mento a respeito do Programa de Reor
denamento das Exportações de Café.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2° e 115, inciso
I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento
o seguinte pedido de informações:

Com vistas a neutralizar a trajetória de redução
de preços ao mercado, o Brasil firmou um acordo com
os países exportadores de café no sentido de discipli
nar a oferta do produto.

Declarações recentes atribuídas ao Ministro
Pratini de Moraes dão conta, entretanto, do fracasso
do programa, fazendo alusão a um possível cancela
mento por parte do Governo Federal.

Como ainda não se conhece o posicionamento
oficial do Governo brasileiro, gostaríamos de saber os
motivos determinantes do suposto fracasso do Acor
do e quais as providências cogitadas para a recupera
ção da saúde financeira da economia cafeeira. Adicio
nalmente, solicitamos informações concernentes à
prorrogação dos vencimentos dos débitos e as op
ções de pagamentos das dívidas vincendas no quarto
trimestre de 2001.

O conhecimento das respostas às indagações
acima formuladas é indispensável para que o Con
gresso Nacional, em colaboração com o Governo,

possa conceber estratégias para a reabilitação da ca
feicultura nacional.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2001. 
Deputado Mário Assad Júnior.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.816, DE 2001

(Do Sr. Wellington Dias - PT - PI)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Justiça sobre convênios
assinados com o Estado do Maranhão
para reestruturar a segurança pública.

Senhor Presidente,

Vimos requerer, nos termos regimentais, seja
encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Jus
tiça, pedido de informações a respeito dos seguintes
convênios firmados com o Estado do Maranhão:
R$2.061.000,00 (dois milhões, sessenta e um mil re
ais) para a construção da Penitenciária de São Luiz
- MA, R$3.360.171,00 (três milhões, trezentos e
sessenta mil e cento e setenta e um reais) para a
aquisição de viaturas policiais e R$1.000.000,00
(hum milhão de reais) para a construção da Peniten
ciária de João Lisboa - MA. Desejamos saber se os
recursos liberados foram realmente empregados
para os fins determinados nos respectivos convêni
os. Na eventualidade de já terem sido efetuadas as
prestações de contas, solicitamos nos sejam envia
das cópias.

Justificação

Senhor Presidente, o Fórum Nacional Perma
nente de Assuntos Penitenciários nos informa que os
convênios não foram cumpridos na sua totalidade,
apesar de os recursos terem sido liberados. É impor-
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a) número de agências assaltadas no
período de 1999 a 2001, especificado por
estado da Federação;

b) perdas materiais ocorridas durante
os assaltos;

c) eventuais perdas humanas (funcio
nários, clientes, seguranças, outros);

d) custo dos valores de seguro des
pendido pela Caixa anualmente (especificar
para cada ano, de 1999 a 2001);

e) valores recebidos pela Caixa a título
de seguro no mesmo período;

f) número de assaltos ocorridos em
unidades lotéricas, com as devidas especifi
cações dos itens b, c, d e e.

Justificação

Senhor Presidente, o número de assaltos às
agências bancárias tem aumentado sobremaneira
em nosso País. Com o repasse de serviços bancários
às unidades de loterias, o sistema ficou ainda mais
frágil, uma vez que as lotéricas não dispõem da mes
ma rede de segurança das agências bancárias. Estes
fatos, incontestáveis, justificam o presente pedido de
informações para que esta Casa possa interferir de
alguma forma na solução dos problemas.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.818/2001

(Do Sr. Wellington Dias)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda a respeito do nú
mero de assaltos a agências da Caixa
Econômica Federal e casas lotéricas au
torizadas a funcionar pela mesma insti
tuição.

Senhor Presidente,
Vimos requerer, nos termos regimentais, seja

encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda pedido de informações a respeito de assaltos
às agências da Caixa e às unidades lotéricas confor
me abaixo:

Voto

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2001 . - Wel
lington Dias, Deputado Federal, PT - PI.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal e no art. 115,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informa
ções ao Senhor Ministro de Estado da Integração Na
cional, no sentido de esclarecer a esta Casa Legislati
va sobre as providências administrativas adotadas
pelo Poder Executivo no tocante a averiguação de de
núncia de venda de lotes por pessoas que foram as
sentadas no Distrito de Irrigação Tabuleiros litorâne
os, localizado no Estado do Piauí, em prejuízo daque
le importante projeto, conforme documentos envia
dos àquele Ministério.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. _ Wel
lington Dias, Deputado Federal PT/PI.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento interno da Casa, voto pelo encami
nhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.817, DE 2001

(Do Sr. Wellington Dias)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Integração Nacional,
a propósito da averiguação de denúncia
de venda de lotes no Distrito de Irrigação
Tabuleiros Litorâneos.

tante que o Ministério da Justiça informe a esta Casa Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha-
a real situação dos repasses de recursos públicos e mento.
sua conseqüente aplicação em benefício da comuni- Primeira-Vice-Presidência, 10-10-2001. De-
dade. putado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente,

Relator.



Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. Deputado Efraim Morais, Primei-
ro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em, 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Voto

Justificação

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.819/01
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações, Pimenta da Veiga,
sobre a Ouvidoria da Anatel.

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 1Q..1 0-2001. - Deputado
Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-10-01. _ Aécio Neves, Presi

dente.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa que sejam
solicitadas ao Sr. Ministro das Comunicações, Pimen
ta da Veiga, as seguintes informações:

a) Qual a motivação do afastamento do
ocupante do cargo de Ouvidor da Anatel?

b) Quais as providências no sentido de
regularização da ocupação da Ouvidoria
desta Agência?

c) Como estão sendo supridas as atribui
ções do Ouvidor, neste período de vacância?
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Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. _ Wel- municações - Quadro de Cargos em Comissão da
lington Dias, Deputado Federal PT/PI. Agência - consta esta previsão, com o código DAS

101.4. Da mesma forma, no Organograma Geral da
Anatel, disponível no site da Agência na internet, de
monstra-se a Ouvidoria na linha direta de acesso ao
Conselho Diretor, assim como o Conselho Consultivo.

É sabido que a Anatel destituiu o Ouvidor anteri
or há dois anos e até a presente data se encontra sem
substituto devidamente nomeado para o exercício
desta relevante função para a sociedade brasileira.

Ante o exposto, é preciso que a nação e o Con
gresso Nacional obtenham explicações detalhadas so
bre a ocupação do cargo de Ouvidor desta Agência,
para que seja cumprida a determinação legal para sua
nomeação, garantindo que sejam encaminhadas as de
núncias e críticas provenientes da sociedade, que res
ponsabilidades dos agentes públicos sejam apuradas e
que punições sejam asseguradas nos casos cabíveis.

Assim, julgamos necessário contar com o apoio
dos parlamentares desta casa para aprovação deste
requerimento.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2001. - Depu
tado Walter Pinheiro, PT/BA.

A Lei Geral das Telecomunicações prevê no seu
Capítulo da Atividade e do Controle da Agência Naci
onal de Telecomunicações, a existência da Ouvidoria,
cuja nomeação recai ao Presidente da República 
Art. 45 da Lei n° 9.472 - para um mandato de 2 anos,
permitida, inclusive, uma recondução.

A presença do Ouvidor numa organização como
a Anatel é o apoio da sociedade na acessibilidade às
informações relativas à vida administrativa e operaci
onal da Agência, em suas obrigações de interesse
geral, especialmente na elaboração de relatórios críti
cos sobre a atuação desta, ao menos semestralmen
te, dando ampla publicidade ao seu conteúdo. (Art.
45, parágrafo único da lei).

Tal é a imprescindível composição do cargo de
Ouvidor na Anatel que, no Anexo I da Lei das Teleco-

REQUERIMENTO DE INFORMAçÕeS
N° 3.820, DE 2001

(Do Sr. Carlos Alberto Rosado)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa sobre a fiscalização dos pro
cedimentos de segurança da TAM.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da De
fesa, o seguinte pedido de informações:

Conquanto seja sabido que as estatísticas de
acidentes aeronáuticos com vítimas, relativos à avia
ção comercial, indiquem que a frota nacional seja



Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Ener
gia, José Jorge de Vasconcelos Lima, o seguinte pe
dido de informações:

- Esclarecimentos a respeito dos aditivos con
tratuais, nos contratos entre geradoras e distribuido
ras de energia elétrica, nos quais haja a previsão de
mecanismos de compensação, quando da ocorrência
de eventuais reduções no fornecimento de energia,
dos quais constem os seguintes itens:

a) teor dos termos aditivos (Anexo V);
b) cópia de todos os contratos que os

contenham;

c) conseqüências da aplicação desses
aditivos contratuais para o mercado energé
tico brasileiro;

d) possibilidade de reajustes nas tari
fas de energia elétrica em razão da aplica
ção de tais mecanismos de compensação.

Justificação

Nos últimos dias, todo o País tem acompanha
do, com bastante interesse, as notícias veiculadas
pela imprensa, dando conta da discussão entre em
presas geradoras e distribuidoras de energia, no to
cante à aplicação do chamado "Anexo V".

Por meio de tal aditivo contratual, sabe-se que
há um mecanismo prevendo que, nos casos de redu
ção no fornecimento de energia elétrica, em razão de
racionamentos, há uma redução proporcional na
energia contratada; tal redução, porém, não é absolu
tamente proporcional, deixando uma sobra de ener
gia que, apesar de não fornecida, deve ser paga pelas
geradoras às distribuidoras, observando os valores
praticados no mercado atacadista de energia, muito
maiores do que os valores constantes dos contratos
de energia.

Caso tal mecanismo fosse realmente aplicado,
buscando evitar o acúmulo de prejuízos às distribui
doras, poderia acabar havendo a quebra ou insolvên
cia das empresas geradoras, que teriam que entregar
praticamente todo o seu faturamento às empresas
distribuidoras, suas contratantes, a título de multa
pela não entrega da energia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em, 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.821, DE 2001

(Do Sr. Carlos Alberto Rosado)

Solicita ao Senhor Ministro de
Estado de Minas e Energia informações
sobre os contratos entre geradoras e dis
tribuidoras de energia que tenham em
seus aditivos contratuais previsão de
mecanismos referentes a eventuais redu-
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uma das mais seguras do mundo, tem-se constatado ções no fornecimento de energia elétrica
que entre os acidentes registrados uma parcela mui- ("Anexo V")
to significativa está ligada à empresa TAM. Assim,
seja motivado por falha material, seja por falha pes
soal, ou mesmo por motivação criminosa, essa em
presa tem, constantemente, freqüentado os noticiá
rios da Imprensa, com relação aos acidentes havido.
Também com referência aos acidentes aéreos, ou
seja aquelas situações anormais que vêm aumentar
a taxa de risco de acidente em vôo, constata-se pe
las estatísticas divulgadas que essa empresa apre
senta uma ocorrência bastante alta.

Sabe-se que a falha humana faz parte de qualquer
atividade, embora na aviação ela seja sempre punida
com muito mais rigor. Por isso, os padrões de qualidade
dos recursos nela inseridos não podem ser rebaixados.
Do mesmo modo, é sobejamente sabido que uma boa
manutenção, mormente no transporte aéreo de passa
geiros, está sempre ligada à segurança de vôo.

Sendo atribuições precípuas do Departamento de
Aviação Civil - DAC -, órgão subordinado ao Ministério
da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, a ori·
entação normativa, a supervisão técnica do desempe
nho e a fiscalização específica da aviação civil brasileira,
aí incluída, naturalmente, a TAM, julgamos necessário
contar com esclarecimentos oportunos sobre as atuais
condições de segurança da empresa, quanto ao desem
penho do seu pessoal, de vôo e de terra, bem como em
relação à manutenção do seu material aéreo.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2001. - Depu
tado Carlos Alberto Rosado.



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-Icira 24 52807

Isso acabaria por gerar uma grave injustiça e
grande desequilíbrio no setor elétrico nacional e, cre
mos, grandes prejuízos financeiros para as concessi
onárias de geração, que acabariam sendo jogados
sobre as costas dos consumidores finais, que repre
sentam, sempre, o elo fraco da corrente.

Assim, é no sentido de obtermos maiores es
clarecimentos sobre um tema tão complexo e im
portante para a vida de nosso país, que solicitamos
as informações mencionadas, a fim de que, com
base em conhecimentos sólidos acerca desse gra
ve problema, possamos empregar nossos esforços
no sentido de colaborar para a busca de uma solu
ção que possa acomodar todos os interesses envol
vidos na questão e tenha o condão de levar o setor
energético nacional novamente ao equilfbrio, ga
rantindo ao país o fornecimento da energia neces
sária ao desenvolvimento contínuo e sustentado do
Brasil.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2001. - Depu
tado Carlos Alberto Rosado.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Primeira-Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em, 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.822, DE 2001

(Do Sr. Pedro Celso)

Solicita informações ao Senhor Minis
tro de Minas e Energia, no âmbito da Petró
leo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, sobre
patrocínios efetivados pela empresa.

Senhor Presidente,

Com base no art. 50, § 2°, da Constituição Fe
deral, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I,
do Regimento Interno desta Casa, solicitamos a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor Mi-

nistro de Minas e Energia este pedido de informa
ções relativo a patrocínios efetivados pela Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS.

De acordo com dados constantes do site da
Petrobras, a empresa estaria lançando uma nova
polrtica de patrocínios com a apresentação do Pe

trobras Social, "elaborado para propiciar resultados
e impacto social tangíveis, com definição precisa da
sua estratégia de ação e focos temático, geográfico
e de público". No próximo ano, a empresa destinaria
para a área social recursos da ordem de 37 milhões
de reais.

Atualmente, é de conhecimento público que a
Petrobras destina sua verba de patrocínio, prioritaria
mente, para eventos realizados no exterior (fórmula

um, rallye Paris Dakar etc.) e, internamente, para o
Estado do Rio de Janeiro.

Tendo em vista a importância estratégica de
uma política de patrocínio bem estruturada e volta
da ao fomento do desenvolvimento social do País,
incentivando, basicamente, as áreas do esporte, da
educação e da cultura, e considerando o indispen
sável papel da Petrobras neste setor, apresenta
mos este Requerimento de Informações, solicitan
do à autoridade competente o atendimento às se
guintes informações:

1) Qual o orçamento da Petrobras (para o pre
sente exercício financeiro - 2001) destinado, especifi
camente, a patrocínios, marketing, fixação de marcas
e campanhas publicitárias?

2) Qual a participação da Petrobras no Rallye
Paris Dakar? Como se efetiva essa participação e
desde quando?

3) Que objetivos visa a Petrobras alcançar com
a participação no Rallye Paris Dakar?

4) Qual tem sido o retorno (econômico e social)
para a Petrobras com a referida participação, como é
calculado; quem é responsável pela aferição - pesso
al próprio ou empresa contratada - e quais os critéri
os de análise? Solicitamos o envio do respectivo rela
tório de análise do retorno.

5) Quais os custos (discriminados por despesa)
arcados pela Petrobras com o acompanhamento da
realização do Rallye? Quantos funcionários da Petro
bras ou de empresas contratadas (se houver) acom
panham o evento?
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6) Quais são as modalidades esportivas patroci
nadas pela Petrobras nos últimos cinco anos? A defi
nição da modalidade a ser patrocinada é baseada em
que norma ou decisão? Solicitamos seja encaminha
da cópia do documento em que está consignada a re
ferida definição.

7) Com que empresas a Petrobras mantém con
trato de patrocínio do exterior? Solicitamos sejam en
caminhadas cópias de todos os contratos de patrocí
nio firmados com entidades no exterior.

8) No Brasil, quais são as empresas que man
têm contrato de patrocínio com a Petrobras e em qua
is Estados estão localizadas?

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2001. - De
putado Pedro Celso PT/DF

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Primeira Vice-Presidência, 10-10-2001. - Deputa
do Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
ND 3.823, DE 2001

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda,
informações sobre os valores de lucros e
dividendos remetidos ao exterior pelas
Concessionárias de Energia Elétrica pri
vatizadas.

Senhor Presidente,

Requeiro a V.Ex", com base no art. 24, inciso, XI
e XIV do Regimento Interno que sejam solicitadas ao
Sr. Ministro da Fazenda informações sobre os valores
de lucros e dividendos remetidos ao exterior pelas
Concessionárias de Energia Elétrica privatizadas,
conforme tabela em anexo, desde o início da conces
são até os dias atuais.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2001 . - Depu
tado Clementino Coelho.

Justificação

Num momento como o atual, em que muito se
discute sobre as possíveis causas e os culpados pelo
crítico quadro do setor energético nacional, e no os
apagões já começam a abandonar o campo das re
motas possibilidades, estando às portas de sua con
cretização, é preciso que o façamos em bases mais
concretas, a fim de evitar a injustiça das caças às bru
xas e de permitir-nos melhor compreender toda a si
tuação, a fim de adotar as medidas mais cabíveis
para a solução do problema.

Uma das hipóteses mais aventadas para a atu
ai crise de escassez no fornecimento de energia elé
trica é, ao lado de uma administração vacilante e in
decisa dos órgãos de gestão e fiscalização do siste
ma elétrico nacional, a provável falta dos necessári
os investimentos para a modernização e expansão
dos setores de geração, transmissão e distribuição
de eletricidade.

Apesar da maciça privatização de todo o setor
que, no dizer das autoridades governamentais, seria
a condição sine qua non para a universalização e
melhoria da qualidade dos serviços públicos de
energia elétrica, não foi isso o que se verificou. Ao
contrário, muito embora tenha havido um aumento
nas tarifas de energia elétrica que superou a casa
dos duzentos e cinqüenta por cento, em seis anos,
não se tem verificado uma melhoria equivalente na
prestação dos serviços de energia elétrica à popula
ção, fazendo suspeitar que o grosso dos lucros obti
dos pelas novas concessionárias privadas tenha
sido encaminhado a suas matrizes no exterior, em
vez de ser reinvestido em benefício da população
brasileira.

Assim, no intuito de esclarecer definitivamente
qualquer dúvida reinante sobre tal matéria, e para
melhor esclarecer os membros do Congresso Nacio
nal a respeito de tão importante tema da vida nacio
nal, é que vimos solicitar as informações anterior
mente mencionadas, para que possamos todos con
tribuir da melhor maneira para a solução desse pro
blema de crucial importância para o desenvolvimen
to do país.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado EFRAIM MORAIS, Primeiro
Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 23/10/01 - Aécio Neves, Presi

dente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.824, DE 2001

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita do Senhor Ministro de Esta
do de Minas e Energia informações acer
ca dos critérios de pagamento e os valo
res efetivamente pagos a Estados e Mu
nicípios pela produção de petróleo e gás
natural realizada em campos localizados
na Plataforma Continental e na zona eco
nômica exclusiva.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50,2°, da Constituição

Federal, e nos arts. 115, inciso I 116, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, o se
guinte pedido de informações:

- Critérios adotados para o pagamento e valo
res efetivamente pagos a Estados e Municípios, nos

anos de 2000 e 2001 pela produção de petróleo
e gás natural realizada em campos localizados na
Plataforma Continental, especificando:

a) quantias pagas, em reais, a cada estado e
município, durante o período mencionado;

b) participação percentual de cada estado e mu
nicípio em relação ao total pago.

Justificação

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

A partir da promulgação da Constituição Federal
de 1988, passaram os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios a ter reconhecido pela Carta Magna o di-

reito ao recebimento de participação nos resultados
ou compensação financeira, dentre outros motivos,
pela exploração de petróleo e gás natural em seus
territórios, na plataforma continental ou na zona eco
nômica exclusiva.

Entretanto, ao regulamentar as disposições aci
ma mencionadas, a legislação infraconstitucional, ao
distribuir a compensação financeira relativa à produ
ção de petróleo e gás natural na plataforma continen
tal e na zona econômica exclusiva, onde o conceito
de território de Estados e Municípios não se aplica,
destinou todos os recursos financeiros compensatóri
os dessa exploração aos Estados e Municípios con
frontantes às zonas de produção, numa clara discri
minação aos demais entes componentes da Federa
ção brasileira, tão merecedores quanto os agraciados
a receberem seus direitos pela exploração de bens
pertencentes não a apenas alguns Estados e Municí
pios, mas à União.

A fim de corrigir essa tão flagrante injustiça,
gostaríamos de propor uma redivisão dos recursos
financeiros devidos pela produção de petróleo e gás
natural em regiões onde não se caracteriza a exis
tência de territórios estaduais ou municipais - isto é,
na plataforma continental e na zona econômica ex
clusiva, sendo que, neste último caso, nem mesmo
o conceito de território nacional é válido - a fim de
que a riqueza proveniente do subsolo brasileiro pos
sa beneficiar aos cidadãos do país como um todo,
sem privilégios de qualquer espécie.

Para tanto, gostaríamos de ter acesso aos da
dos solicitados, a fim de melhor nos basearmos para
empreender essa tentativa de distribuição mais justa
dos bens nacionais e da prosperidade deles decor
rente a todos os rincões e cidadãos de nosso país.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001 . - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 23/10/01 - Aécio Neves Presi

dente
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.825, DE 2001

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda có
pia de todo o processo de reestruturação
da dívida externa (contratos e informações
adicionais), referentes ao período imediata
mente posterior à "moratória não declara
da", durante o Governo do Presidente José
Sarney: Acordo assinado pelo Ministro da
Fazenda em novembro de 1993, Plano
Brady e entendimento com a família Dart.

Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., com base no art. 24, incisos XI

e XIV do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao
Sr. Ministro da Fazenda cópia de todo o processo de re
estruturação da dívida externa (contratos e informações
adicionais), referentes ao período imediatamente poste
rior à "moratória não declarada", durante o Governo do
Presidente José Sarney: Acordo assinado pelo Ministro
da Fazenda em novembro de 1993, Plano Brady e en
tendimento com a família Dart.

Justificação

Tais informações tornam-se especialmente rele
vantes diante da atual crise enfrentada pela Argenti
na. No nosso entendimento é crucial que seja promo
vida a reestruturação da dívida externa brasileira, a
fim de que possamos superar as repercussões da cri
se pós-atentados no World Trade Center e os proble
mas do nosso vizinho latino.

Como trabalho, juntamente com um grupo técni
co, na análise das causas e conseqüências da "morató
ria" brasileira em 1989, fazendo paralelo com a situação
atual do Brasil, necessito desses dados para fazer inter
pretações corretas dos eventos e, assim, contribuir para
o aprofundamento do debate em torno das perspectivas
da economia nacional nos próximos dois ou três anos.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa
Em 23-10-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.826, DE 2001

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita informações a respeito do
atendimento, com telefones públicos, a
diversas localidades do Município de Pe
trolina - PE.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50, § 2°, da

Constituição Federal, e no art. 116, inciso 11, do Regi
mento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Senhor Ministro de Estado das Co
municações, no sentido de esclarecer esta Casa a
respeito da instalação de telefones públicos nas 13
(treze) localidades do Município de Petrolina - PE re
lacionadas no anexo a este requerimento.

Justificação

De acordo com o Plano Geral de Metas para o Uni
versalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado apro
vado pelo Decreto n' 2.592, de 15 de maio de 1998, as
concessionárias do STFC estão obrigadas a instalar, até
31-12-2001, pelo menos um Telefone de Uso Público 
TUp, em todas as localidades com mais de seiscentos
hab~antes ou em todas as localidades com mais de tre
zentos hab~antes se a concessionária, sua controladora,
controlada ou coligada pretender obter, a partir de
31-12-2001, novas autorizações para prestar o seNiço
em outras regiões (§ 2°, art. 1°, do Plano Geral de Outor
gas aprovado pelo Decreto 2.534, de 2 de abril de 1998).

A imprensa tem noticiado com insistência que todas
as concessionárias vão antecipar suas metas para habili
tar-se a novas autorizações a partir do final deste ano.

No entanto, estamos preocupados com o aten
dimento da Telemar ao Município de Petrolina, em
Pernambuco. As treze localidades relacionadas em
anexo, todas com mais de 300 habitantes, não con
tam com telefone de uso público e não sabemos se a
sua instalação está nos planos da concessionária.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2001 . - Depu
tado Clementino Coelho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2°, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 23-10-2001 . - Aécio Neves, Presi

dente.
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LOCALIDADES COM MAIS DE 300 HABITANTES,
ONDE NÃO HÁ TELEFONES

LOCALIDADE N° DE HABITANTES
SERROTE DO.URUBU 932 HAB
PEDRINHAS 872 HAB
VILA AP,t\RECIDA 476 HAB
PROJETO BEBEDOURO 920HAB
ASSOClAçAO SÃO FRANCISCO 396 HAB
CRISTALIA 356HAB
CAITrru 1.712 HAB

,

BAIXA ALEGRE 529 HAB ---
~UZDE SALINA 484 HAB
URUAlS 476HAB
ILHA DO MASSANGANO 632 HAB
TAPERA 368 HAB
IPROJETO MARIA TEREZA 49611AB

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts.115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, em 10 de outubro de
2001. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 23/10/01. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA

FINANCEIRO PRIVADO". (CPI- PROER).

Ata da 11 8 Reunião, Realizada Em 23 de
Outubro De 2001

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois
mil e um, às quatorze horas e trinta e três minutos, no
plenário 09 do Edifício Luís Eduardo Magalhães 
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a "investi
gar as relações do Banco Central do Brasil com o siste
ma Financeiro Privado - PROER", sob a Presidência
do Deputado Gustavo Fruet, presentes os seguintes
senhores Deputados: Gustavo Fruet - Presidente;
João Carlos Bacelar - 1.° Vice-Presidente; Milton Te-

mer - 2° Vice-Presidente; Romel Anízio - 3.° Vice-Pre
sidente; Alberto Goldman - Relator; Almeida de Je
sus, Danilo de Castro, Ivan Valente, Márcio Fortes e
Pedro Bittencourt (titulares); Antônio do Valle, José
Antonio Almeida, José Pimentel, José Roberto Bato
chio, Luiz Carlos Hauly, Ney Lopes, Ricardo Barros e
Ricardo Berzoini (suplentes). Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados: Enivaldo Ribeiro, Fer
nando Gonçalves, Haroldo Lima, José de Abreu, Nel
son Proença, Rita Camata e Wagner Rossi. Havendo
número regimental o Presidente declarou abertos os
trabalhos e anunciou que a Ata da reunião anterior ti
nha sido distribuída, por cópia, aos senhores deputa
dos. Requerida pelo Deputado Alberto Goldman a dis
pensa de sua leitura, pela Secretaria, e não tendo
quem quisesse discuti-Ia, em votação, a Ata foi aprova
da, unanimemente. Expediente: O Presidente comuni
cou aos senhores Deputados o recebimento das se
guintes correspondências: 1) Ofício 082/01, do Gabi
nete do Deputado Almeida de Jesus, com cópia do
Ofício 3866/01, da Presidência da Câmara dos Depu
tados, justificando sua ausência na Comissão, no dia
17, em face do seu afastamento nos dias 17 a 19 de
outubro corrente, em missão oficial; 2) Ofício GP
O/MA/3902/01 , do Gabinete do Presidente da Câma
ra, comunicando o afastamento do Deputado Ney Lo
pes para participar do Encontro realizado pelo Comitê
Diretor do Diálogo Interamericano, em cooperação
com membros do Congresso dos Estados Unidos e do
Banco de Desenvolvimento da Rede Legislativa Intera
mericana, na cidade de Washington - EUA, no dia 16
de outubro de 2001, em missão oficial; 3) Ofício L1D.
266/01, do Líder do PPS, Deputado Rubens Bueno,
encaminhando cópia do Requerimento de Informa
ções nO 2.620/00 e o respectivo exame e manifestação
do Banco Central do Brasil, sobre eventuais irregulari
dades cometidas em procedimentos de venda de bens
do Banco Bamerindus S/A; 4) Ofício 1.444/01, do Líder
do Bloco Parlamentar PFUPSL, deferido pelo Presi
dente da Câmara, indicando o Deputado Paes Landim
para integrar, como membro titular, a CPI-PROER, em
substituição ao Deputado José Carlos Fonseca Júnior;
5) Ofício PGR/GABIN° 885, do Procurador-Geral da
República, Dr. Geraldo Brindeiro, em atenção ao ofício
n° 26/01-P' CPI-PROER, indicando a Procuradora da
República Valquíria Oliveira Quixadá Nunes para
acompanhar, na qualidade de representante do Minis
tério Público Federal, os trabalhos da CPI; 6) Ofício
PGRlGAB/N° 882, do Procurador-Geral da República,
com cópia do Ofício PR-RJ/GAB CH NO 635/2001, re
cebido do Procurador-Chefe da Procuradoria da Repú
blica no Estado do Rio de Janeiro, bem cópia do Ofício
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n° 317/01 - EC - GAB - PRlDF, recebido da Procura
dora-Chefe Substituta da Procuradoria da República
no Distrito Federal, com informações e documentos
complementares àqueles já remetidos à CPI; 7) Ofício
DIRET-2001/2716, da Diretoria do Banco Central do
Brasil, em atendimento ao Ofício 19101-P,
CPI-PROER, encaminhando cópia do relatório da Co
missão de Inquérito do Banco Nacional, composto de
84 volumes; 8) Relatório de Auditoria TC
013.647/2000-7, do Tribunal de Contas da União, com
o objetivo de verificar as irregularidades apontadas no
Relatório Final n° 4, de 1999, da Comissão Parlamen
tar de Inquérito - do Senado Federal, criada pelo Re
querimento n° 127, relativas às intervenções realiza
das no âmbito do PROER, no que pertine à condição
em que foram lançados os acionistas minoritários das
instituições que sofreram intervenção, a teor do inscul
pido no item 8.2 da Decisão n° 236/2000-TCU-Plená
rio; 9) Ofício n° 627/2001 TCU-SECEX, com cópia inte
graI dos processos TC 013.647/2000-7 e TC
002.485-2001-7 (ainda sem apreciação definitiva do
Tribunal) , conforme solicitado por meio do Ofício
15/01-P, CPI-PROER. ORDEM DO DIA: Tomada de
depoimento do Sr. MARCOS CATÃO MAGALHÃES
PINTO, ex-Controlador do Banco Nacional. Encontran
do-se presente o Sr. Marcos Catão Magalhães Pinto,
este foi convidado pelo Presidente a tomar assento à
mesa e, após a assinatura do respectivo termo de
compromisso, teve concedida a palavra para a mani
festação inicial, pelo prazo de vinte minutos. Finaliza
da esta primeira parte do depoimento, o Presidente
deu início à fase das inquirições, tendo falado, pela or
dem de inscrições, os seguintes senhores Deputados:
Milton Temer, Alberto Goldman, José Pimentel, Ivan
Valente, Ricardo Berzoini e Márcio Fortes. Concluído o
depoimento e nada mais havendo a tratar, o Presiden
te agradeceu a presença do depoente e dos senhores
Deputados, convocou reunião ordinária para o dia 24
de outubro corrente, às 14 horas, no plenário 11, com
a finalidade de ouvir o Sr. José Eduardo de Andrade Vi
eira, ex-Controlador do Banco Bamerindus, encerran
do os trabalhos às dezessete horas e quinze minutos.
Durante a reunião, o Presidente Gustavo Fruet foi
substituído, por dez minutos, pelo Deputado João Car
los Bacelar - 1.° Vice-Presidente. O inteiro teor da reu
nião foi gravado e as notas taquigráficas, após serem
decodificadas, farão parte deste documento. E, para
constar, eu Manoel Amaral Alvim de Paula, Secretário,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assina
da pelo Presidente, Deputado Gustavo Fruet, e enca
minhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu
tados.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da 11 a Reunião da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar as relações do
Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro
Privado. Informo aos Srs. Parlamentares que a Ata da
10a Reunião foi distribuída. Indago se há necessidade
de sua leitura pela Secretaria.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Peço li
beração da leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão.
(Pausa.) Não havendo quem queira discuti-Ia,coloco
a ata em votação. Os Srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se acham. (Pausa.) Aprovada a
ata. Esta Presidência comunica que recebeu as infor
mações referenciadas na relação, que faz distribuir
aos Srs. Parlamentares. As informações estão dispo
níveis na Secretaria da Comissão, observadas as ca
utelas pertinentes quanto àqueles documentos de ca
ráter sigiloso. Informa também que passou a integrar
esta Comissão, agora como titular, o Deputado Paes
Landim, que era suplente, na representação do Bloco
PFUPST.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quem
saiu?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- José Carlos Fonseca. (Pausa.) Esta reunião de au
diência pública foi convocada para tomar depoimento
do Sr. Marcos Catão Magalhães Pinto. Convido o Sr.
Marcos Magalhães Pinto a tomar assento à mesa.
(Pausa.) Cumprindo as formalidades legais, foi firma
do, pelo depoente, termo de compromisso, que inte
gra o formulário de qualificação, de cujo teor faço a le
itura. "Faço, sob a palavra de honra, a promessa de di
zer a verdade do que souber e me for perguntado."
Antes de passar ao depoimento, eu informo que a lis
ta de inscrição para debate já se encontra disponível
para os Srs. Parlamentares. Com a palavra o Sr. Mar
cos Catão Magalhães Pinto. (Pausa.)

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Sr. Presidente, eu gostaria de, inicialmente, fazer
uma breve exposição. (Pausa.) Sr. Presidente, Sr. Re
lator, Srs. Deputados, senhoras e senhores, atendo o
chamado desta Comissão Parlamentar de Inquérito
no cumprimento de um dever, tanto mais significativo,
no meu caso, quanto se encontra muito pulsante. no
meu espírito, a lembrança do culto do meu pai ao
Congresso Nacional. Ele viveu como Parlamentar a
maior parte da sua vida pública. Deputado Federal em
várias legislaturas, presidiu também ao Congresso,
como Presidente do Senado. Para este cargo foi, sin-
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gularmente, eleito pela unanimidade dos Senadores.
Esta evocação me emociona e concorre para o com
promisso de contribuir, modestamente embora, para
que Vossas Excelências levem a bom termo o seu tra
balho. As atuais circunstâncias da minha vida impe
dem que eu esteja aqui como testemunha. Sabem os
Srs. Deputados, melhor do que ninguém, que teste
munha é um terceiro, de nenhum modo envolvido no
caso sobre o qual depõe. Assim diz a própria origem
da palavra testemunha. Assim ensinam os livros jurí
dicos. Eu não sou um terceiro quanto a nenhum as
pecto, direta ou indiretamente, relativo aos eventos
que levaram à liquidação do Banco Nacional. Sou
parte. Fui Presidente do Banco Nacional. Integrei a
sua administração e o grupo familiar dos controlado
res do Banco. Sofri e sofro, intensamente, as conse
qüências da adversidade da instituição. Além das
apreensões naturais, tenho seqüestrados os meus
bens. Junto com outros companheiros da administra
ção do Banco, respondo a uma ação civil de respon
sabilidade, como também uma ação de improbidade
administrativa, proposta pelo Ministério Público. Sou
réu em uma ação penal, cujo processo se encontra
em curso. Por isso, a Constituição e as leis assegu
ramme os direitos correspondentes à condição de
pessoa acusada. Desnecessário acentuar que esta
não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito consti
tuída para apurar as causas da liquidação de um tra
dicional banco brasileiro. Fosse, eu assinalaria o fato
muito considerável de que, embora rigorosas as in
vestigações, feitas em todas as áreas, do Banco Cen
trai ao Judiciário, da Polícia à imprensa, nunca se
apontou qualquer desvio de valores ou de bens, por
mínimo que fosse, mesmo porque isso jamais ocor
reu. Isso constitui não um simples indício, porém uma
prova robusta de que o Nacional não malogrou em
decorrência de qualquer ilíctto. Muito ao contrário, o
relatório do Banco Central, feito após o encerramento
do inquérito a que a ele procedeu, concluiu que os
controladores não só jamais se apropriaram indevida
mente de qualquer valor, como ainda que a capitaliza
ção por eles feita no Banco, no período crítico, supe
rou os dividendos de que eram credores. Portanto,
não se atribuam aos controladores os revezes sofri
dos pela instituição. Busquei, buscamos - os contro
ladores - administrar o Banco do modo mais correto e
adequado. Estivemos todo o tempo atentos à neces
sidade de deixar o banco em mãos competentes por
que assim se procede no mundo contemporâneo,
como ensinam os especialistas. Eles são unânimes
na afirmação de que, de tal modo evoluiu a empresa
na atualidade, que a sua direção saiu das mãos dos

donos para a de técnicos hábeis a conduzila do modo
mais apropriado. A profissionalização característica
da empresa moderna, na qual os controladores entre
gam a administração a cargo de executivos, contrata
dos para esse fim. O panorama empresarial hodierno,
especialmente dos grandes centros comerciais e fi
nanceiros, corno os Estados Unidos, comprova essa
realidade. De acordo com essa concepção, procurou
se para o Banco Nacional a melhor administração
possível. Em 1988, quase oito anos antes do evento,
escolheuse, para a gestão dos negócios da entidade,
um profissional respeitado e aplaudido no mercado fi
nanceiro pela competência técnica, desenvolvida na
cúpula de um grande banco estrangeiro. Mais não se
fez, nem se poderia fazer, para que o Banco Nacional
fosse bem gerido e prosperasse. A partir daí, e dentro
da concepção atual, afasteime da condução dos ne
gócios do banco e absorvi a sua representação insti
tucional perante clientes e outras pessoas físicas e ju
rídicas. Essas pessoas, conforme o caso, eram enca
minhadas à administração da entidade. A situação
conjuntural repercutiu sensivelmente no Banco Naci
onal e noutros, como é notório. Tentaramse todas as
soluções para superar a crise de liquidez que se apre
sentou e, afinal, impôs a solicitação ao Banco Central
do Regime de Administração Especial Temporário 
RAET. O fato de que o Banco Central acompanhava a
crise de Iiquidez do Banco Nacional e de seu agrava
mento está comprovado. Para ilustrar, veja-se o depo
imento que foi prestado, na 3a Vara Cível Federal de
Brasília, pelo Dr. Alkimar Ribeiro Moura, Diretor de
Política Monetária do BACEN de março de 1994 a
março de 1996. Ele declarou que o Banco Central já
tomara conhecimento da situação de iliquidez do
Banco Nacional em julho ou agosto de 1995. Esclare
ceu que - nas palavras dele - "Na época em que foi
decretado o RAET, não foi adotada a intervenção ou
liquidação extrajudicial do Banco Nacional porque ha
via uma crise bancária com a ameaça de um risco sis
têmico, o que significa que poderia haver um colapso
em todo o sistema bancário". Por conseguinte, deve
se afastar a idéia de que tudo se teria passado ape
nas no dia 18 de novembro de 1995. Por certo, as au
toridades do Banco Central explicarão a esta Comis
são as deliberações tomadas pela entidade e as pro
vidências necessárias à efetivação delas. Para entrar
no terna desta CPI, direi que a criação do PROER
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortale
cimento do Sistema Financeiro Nacional deve ser ex
plicada pelo Governo, que o instituiu. Ele o fará, evi
dentemente, melhor do que qualquer particular.
Impõese notar que o PROER foi criado em 3 de no-



do?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- ... operando, embora suas ações estejam seqües
tradas.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Elas não
podem ser alienadas, mas continuam operando?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Continuam operando.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Que em
presas são essas?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É a Companhia... , Empresa Brasileira de Participa
ções - CBP e uma outra empresa, que esta é só mi
nha, chama-se Gavia Empreendimentos e Participa
ções Ltda.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - São em-
presas Mas não são do Sistema Financeiro, não?
São de .

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, Deputado Gustavo Fruet; Sr. Relator, Deputa
do Alberto Goldman; Sr. Depoente, Sr. Marcos Maga
lhães Pinto, eu tinha algumas perguntas já prepara
das, mas acho que o depoimento escrito que VExa.
leu, para abertura, é muito importante para esse nos
so processo. Uma das perguntas objetivamente VSa.
já respondeu, que é: "Que critérios foram estabeleci
dos na negociação para entrega do Nacional ao
UNIBANCO?" Mas eu quero começar essa minha in
tervenção fazendo uma pergunta que eu vou fazer a
todos os ex-controladores. Os bens de VSa. estão se
qüestrados. De que VSa. vive, hoje?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu vivo de salário de duas empresas da nossa famí
lia, que estão...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Operan-
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vembro de 1995, tendo em vista a situação, não do vendida, estipulandose o preço dessa metade segun-
Banco Nacional, mas de todo o mercado brasileiro. do uma avaliação que atribuiu ao todo valor cinco ve-
Os fatos da época mostravam a turbulência desse zes superior ao da aquisição. Esta nobre Comissão
mercado. O PROER resultou, portanto, numa solução vai descobrir e revelar as razões determinantes do
encontrada pelo Poder Público para resolver proble- PROER e o modo de execução desse Programa. A
mas gerais e prementes. Eu creio que o PROER evi- contemplação da maneira como ele operou, relativa-
tou um cataclismo no sistema bancário e, encadeada- mente ao Banco Nacional, deixa nos seus controlado-
mente, em toda a atividade econômica, com reper- res, como deixará em qualquer pessoa disposta a
cussões nos diversos segmentos da sociedade. O uma análise imparcial do problema, um sentimento
PROER, segundo se explicou na época, visou a im- de profunda amargura. Muito obrigado. (Pausa.)
pedir o caos. Esta a opinião não só do Governo, como O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
ainda de vários especi~listas, que vieram a público na - Passo agora à lista de inscrição para as inquirições.
defesa do PROER. A opinião que agora externo sobre O primeiro Parlamentar inscrito é o Deputado Milton
o PROER é a que me ficou pela observação do pano- Temer.
rama econômico e financeiro de então. Nada jamais
me foi adiantado ou explicado por qualquer autorida
de, que nunca me falaram sobre a aplicação do
PROER ao Banco Nacional, e da qual só fiquei ciente
pelo noticiário que a divulgou. Ninguém ignora que a
situação do mercado, profundamente combalido pelo
que ocorrera ao Banco Econômico, agravou sobre
modo os problemas do Banco Nacional, perturbando
a busca de soluções de mercado. Para evitar mal mai
or, requeri o RAET, em 18 de novembro de 1995. A
partir do requerimento do RAET, fui afastado de tudo
o quanto dizia respeito ao Nacional, juntamente com
os meus companheiros, os demais controladores e os
acionistas minoritários. Nenhum de nós jamais rece
beu qualquer explicação sobre as providências toma
das pelos administradores provisórios. Não posso
ocultar desta Comissão Parlamentar de Inquérito a
impressão muito forte de que, se a instituição do
PROER se deveu aos mais elevados e saudáveis pro
pósitos, a execução do PROER foi danosa ao Banco
Nacional, que saiu prejudicado, em prol do
UNIBANCO, inquestionavelmente beneficiado pela
transferência dos ativos do Nacional. Se me permitem
uma explicação, eu diria que o UNIBANCO ficou com
todo o patrimônio valioso do Nacional. Recebeu as
suas agências. Recebeu os seus clientes. Recebeu
todo o seu patrimônio. Podese dizer que, na verdade,
o UNIBANCO recebeu o quarto maior banco privado
do país, sem desembolso de caixa, sem receber, con
tudo, os seus problemas. Estes ficaram na massa que
agora se encontra em liqüidação, sob a denominação
do banco extinto. Todo esse patrimônio foi recebido
por preço quase que simbólico pelo UNIBANCO. Até
hoje não se sabe por que o UNIBANCO foi eleito para
merecer essas dádivas. Vejam Vossas Excelências
que a Seguradora Nacional foi transferida ao
UNIBANCO por valor, sem qualquer dúvida, "incondi
zente". Um ano depois, somente a metade dela era



52l:í 16 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200 I

o SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não são.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu que
ria que Vossa... , V.Sa. fez uma referência ao pedido
de RAET no dia 18 de novembro?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Dezoito de novembro.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas nós
temos a informação concreta que no dia 14 de no
vembro, Jorge Konder Bornhausen já informava ao
Ministro da Fazenda, Pedro Malan, que havia tratati
vas para negociação do Banco Nacional com o banco
UNIBANCO. Quem é que fazia essas tratativas?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Inicialmente, eu fazia essas tratativas, mas depois
de algum tempo eu fui totalmente afastado dessas
negociações, que passaram a ser feitas pelo Banco
Central. Foram tratativas, já no final, feitas pelo Banco
Central e o UNIBANCO.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E o...
Mas V.Sa. disse que não sabia o critério da escolha
do UNIBANCO para a compra do Banco Nacional.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Sim. Porque havia... Eu tinha estabelecido negocia
ções com dois bancos: com o UNIBANCO e o Banco
de Boston. Mantive paralelamente essas negocia
ções, tanto com um, quanto com o outro; a do Banco
de Boston até mais adiantada do que a do
UNIBANCO. Mas subitamente me afastaram das ne
gociações. O Banco Central assumiu as negociações.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O subita
mente... O senhor sabe lembrar a data do "subitamen
te"? O período, pelo menos, assim.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Olha, foi uma semana... , cerca de uma semana an
tes da decretação do RAET.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E o se
nhor fazia a negociação do Banco Nacional, que eu
quero dizer que era um banco que tinha ... Embora um
banco mineiro, tinha uma marca, no Rio de Janeiro,
muito importante, principalmente na década de 60,
muito ligado à área da cultura. Então era o que a gen
te acompanhava. O senhor fazia essa negociação do
Banco Nacional com o UNIBANCO e com o Banco de
Boston por quê? Um banco próspero, com lucro nos
seus balanços, oficialmente apresentado. Por que o
senhor fazia negociação?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu fiz essa negociação porque nós começamos a
enfrentar um problema de liquidez após a intervenção
no Banco Econômico. Então, eu vi que não encontra-

ríamos solução para esse problema em virtude do
que ocorria, das notícias dos jornais, o Banco Nacio
nal ficou marcado como se fosse o próximo. Não só o
Banco Nacional, como o BAMERINDUS. Então, es
ses comentários, esse falatório começou a prejudicar
a nossa posição de caixa. Então, eu vi que a solução
mais conveniente seria fazer uma negociação e fui
procurado por esses dois bancos, estabeleci então
essas conversas.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Essa si
tuação precária de Iiquidez tem a ver com o fato do
Banco Central ter descoberto finalmente a existência
de contas falsas, contas fictícias colocadas no balan
ço do banco, para gerar inclusive distribuição de divi
dendos por lucros do banco em função da essência
dessas contas?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não tem nada, mesmo porque eu desconhecia
essas contas. O que havia era o seguinte: o sistema
bancário passava por um momento de inadimplência.
No nosso caso, inadimplência maior, porque o banco
era grande emprestador, isso já, desde o Plano Cru
zado, nós nos tornamos um banco de aplicação mes
mo e não ficando, aplicando em papéis federais. Éra
mos voltados mais para emprestar.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim, mas
aqui eu tenho uma declaração da época do Presiden
te do Banco Central, Dr. Gustavo Franco, que foi man
chete de página do respeitável Caderno de Economia
de O Globo: "Loyola: FH sabia ... " - por que em O
Globo não se usa FHC, só se usa FH, porque FHC é
inicial de algo que é pejorativo para a imagem que o
jornal O Globo faz certamente, é só FH. "FH, o Presi
dente Fernando Henrique, sabia das fraudes", em
uma referência clara ao Banco Nacional feita pelo
Presidente do Banco Central. Eu queria saber que fra
udes, em que momento o Presidente do Banco Cen
trai ... E tem aqui, inclusive, um diálogo claro reprodu
zido pelo Dr. Gustavo Loyola se referindo especifica
mente a uma conversa com o senhor: "Ele usava mui
tos eufemismos, dizia que havia créditos que não vali
am nada, que o Banco tinha uma carteira especial de
créd~o. Mas só em outubro, o Clarimundo Santana
contou todo o esquema. Imediatamente, o Presidente
Fernando Henrique e o Ministro Malan foram informa
dos do problema". Essa frase é do Presidente do Ban
co Central a propósito das contas falsas no Banco Na
cional. Como é que essa questão das contas falsas
aparece para que o Banco Central tivesse, através
dos seus Presidentes, uma explicitação pública dessa
questão? Isso era algo que estava no âmbito desse
corpo técnico fora do controle dos controladores?
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Isso era algo que... Quem é que lidava com essas BRADESCO, não havia problema com o Real. E o
contas? UNIBANCO? Como é que V.Sa., no Banco Nacional

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO olhava o UNIBANCO antes dele ser proprietário d~
_ Primeiro, queria uma informação sua: o senhor falou Banco Nacional? Qual era ... Na referência, no siste-
Gustavo Franco, era Gustavo ... ma financeiro bancário, o que era o UNIBANCO como

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Gustavo concorrente para o ... Quando V.Sa. procurou, é por-
Loyola. Claro, Gustavo Loyola. que ele era um banco forte com capacidade própria

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO para comprar o Banco Nacional?
_ Gustavo Loyola. O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ É, claro. - Eu ac~o q~e. eu tinh~ me expressado, mas depois
Gustavo Franco era só diretor do banco. eu tentei cornglr, eu fUi procurado pelo UNIBANCO.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pelo

P . é E d h'" UNIBANCO?
- OIS . U escon eCla Inteiramente essa questão . - -
dessas contas. Eu não sei como é que o próprio Presi- O SR. MARCOS ~ATAO MAGALHAES PINTO
dente da República podia ter conhecimento dela. O - Pelo UNIBANCO. FUI procurado pelo UNIBANCO e
Banco Central nunca nos deu ciência de que tinha co- pelo Banc? de Bosto~. Não tomei a iniciativa de pro-
nhecimento dessas contas. Nós éramos inspeciona- curar. Sa~la naquela epoc~ qu_e seria até conveniente
dos pelo Banco Central. Nós tínhamos uma empresa uma fu~ao o~ uma as~o~I~Ç~O c~m o Boston ou a
de auditoria que nunca nos informou, pelo menos a venda, ISSO Sim, mas a Iniciativa fOI deles.
mim, nunca informou sobre a existência dessas con- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Como é
tas. Então, eu me admiro que o Sr, Gustavo Loyola te- que se deu o processo de intervenção, principalmen-
nha dito que sabia disso. Ele pelo menos devia ter me te, já que se afirma que os dirigentes do Banco Nacio-
dado conhecimento, ciência de que existiam essas nal tomaram a iniciativa de solicitar que o Banco Cen-
contas. trai decretasse o RAET. Por que o Banco Central não

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Ele de- agiu de modo próprio na aplicação do RAET no Ban-
clara que foi do senhor que ele ouviu a existência de co Nacional?
que... Ele diz claramente: "Dizia que havia créditos O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
que não valiam nada". Ele teria ouvido do senhor isso. - Olha, eu fui, me foi sugerido pelo então Presidente

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO do Banco Central, o Sr. Gustavo Loyola, que... Aliás,
_ Não, o que eu conversei com o Sr. Gustavo Loyola é me f:>i comunicado q~e e.le ia fazer o RA~T no Banco
de que havia no ... o Banco estava passando por Nacional, q~e ele nao tmh~ outra opçao. E me fez
uma... um problema de inadimplência, mas nunca fiz uma sugestao para que eu fizesse uma carta, pedin-
referência a dívidas que eram, como ele disse aí, não do o RAET.
guardei bem a expressão. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas não

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Era "que entendi. O Presidente do B~nco Central ...:
não valiam nada", "créditos que não valiam nada". O SR. MARCOS CATA0 MAGALHAES PINTO

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO - Ele me comunicou que iria fazer o RAET.
_ Que não valiam nada? Jamais fiz uma declaração O ~R. DEPUTADO MILTON TEMER - Por que
desse tipo. O que ele soube é que o Banco Nacional ele queria fazer o RAET no Banco Central?
tinha o problema de inadimplência e muito mais forte O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
de liquidez. - Porque ele... que o problema... O banco estava en-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Então frentando um sério problema de liquidez.
quero fazer uma pergunta concreta para o senhor'. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E ele não
Queria que o senhor explicasse - vou fazer algumas queria decretar a intervenção, então sugeriu que
perguntas que eu tinha preparado - como se deu re- V.Sa....
almente a intervenção do Nacional, porque o PROER O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
é um nome e parece que passa a idéia de que é um - Pedisse o RAET.
projeto e um processo,. um instrumento com que o O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Em con-
~over~o Fernando Henrique Cardoso encontrou,para dições normais, pela legislação do Banco Central
Impedir que ~ouves~e o problema dos bancos. E evi- esse problema de Iiquidez com o Banco Nacional na~
dente que nao havia problema como o Itaú, com o quele momento tinha, no desdobramento da crise do



52818 Quarta-ruim 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DI'I'UTADOS Outubro du 2001

Banco Econômico, justificaria,- inclusive a interven- mos para obter - foi aí que se chegou a esse ponto
ção? dos bancos privados - estava maior. O que eles esta-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO vam nos doando em termos de recursos estava dimi-
- Não, naquela época nós tivemos problema de liqui- nuindo. Então, a( se evidenciou que estava... Real-
dez, mas não tão grave como nessa época que ele mente, a nossa situação estava... do conhecimento
me fez essa... do sistema.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quanto O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Or. Mar-
tempo o senhor ficou sem que o Banco Central sus- cos, o Sr. Amaud Souza de Oliveira foi contratado
tentasse, pelo redesconto, a caixa do Banco Nacio- pelo Banco Nacional com a finalidade de restabelecer
nal, quanto tempo o senhor ficou na operação com o a credibilidade do banco junto ao mercado. Em suas
Banco Econômico, com a Caixa Econômica e o Ban- manifestações para a imprensa na época, o Sr. Arna-
co do Brasil? ud afirmou que somente ficou sabendo do rombo inte-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO iro do Nacional um ano antes da intervenção e que te-
- Olha, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil... ria sido enganado pelos controladores. Afirmou ainda

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - No inter- que, ao conhecer o volume da fraude, pediu demis-
bancário. são. Porém, que o Sr. Marcos Magalhães Pinto teria

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO insistido na sua permanência com o argumento de
- Eles eram um dos doadores de recurso ao banco, que a saída dele poderia precipitar a quebra do Naci-
mas não eram os únicos, outros bancos também ... onal. Arnaud ficou, mas teria exigido que o Presidente

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Até do Nacional fosse a Brasília e revelasse o rombo do
quando? O Itaú emprestou, por exemplo, no interban- banco ao BACEN, no que teria sido atendido pelo Sr.
cário, ao Banco Nacional? Marcos Magalhães Pinto. O senhor confirma essa in-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO formação?
- Emprestou. O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Até - Não, não é verdadeira essa informação. Primeiro,
quando? que se ele disse que teve conhecimento desse -

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO como é dito aí - rombo, eu não tinha conhecimento
- Até às vésperas. disso. Eu não tive conhecimento disso até depois do

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Até às RAET. Então, ele não podia ter dito que eu falei com
vésperas do ... Quer dizer, não foram os únicos? ele ou fiz apelo para ele ficar em função disso.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O senhor
- Não, não. Não me lembro. O Itaú, o Banco Real, o nunca conversou com o Ministro Pedro Malan a res-
UNIBANCO. peito do rombo? Nunca conversou com o Presidente

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então, do Banco Central, Gustavo Loyola, a respeito dessa
tem alguma coisa que não fecha, porque os jornais situação irregular que se constatou no Banco? Quem
especializados da época, todos anunciavam de ma- é afinal de contas que tinha... Porque, eu fico pensan-
neira aberta. O sintoma "antecipação da crise" no Na- do comigo, eu realmente tenho muito medo do siste-
cional e Econômico era justamente o fato de os gran- ma financeiro privado, porque ele é capaz de fazer
des bancos terem se retirado das negociações do com que algo, que na Justiça comprovadamente ficou
Interbancário com o Nacional e essas negociações constatado gerava lucros sem existir, que eram as
terem-se concentrado no Banco do Brasil e na Caixa contas ilegais, como é que um sistema financeiro se
Econômica. Os sinais passados para o mercado exa- permite operar... Quer dizer, qualquer um que tenha
tamente da situação complexa que esses bancos vivi- um banco pode criar contas, inventar lucro e, enquan-
am eram esses. Naquela ocasião nunca foi admitido to não se for cobrar a retirada desse dinheiro, ele
que em um determinado período final só o Banco do pode gerar riquezas para ele. Como é que se controla
Brasil e a Caixa Econômica aplicavam no Banco Naci- isso? Quem controlava dentro do banco essas contas
anal, como tinha ocorrido anteriormente com Banco falsas? Afinal de contas, de onde partiu essa iniciati-
Econômico. va? Porque o Banco Central diz que para ele foi im-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO possível constatar, para a auditoria foi impossível
- Isso também eu fiquei sabendo, quer dizer, foi-me constatar. Quem é que tinha o segredo dessas con-
informado o seguinte: que as dificuldades que tínha- tas?



O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Esses recursos para o fortalecimento do banco.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Essa
aritmética, eu não entendo. Não consigo entender
uma aritmética em que os controladores colocam o
dobro, o dobro do que foi distribuído e conseguiram
sobreviver à quebra do banco?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Conseguiram.
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O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Dr. Mar-
- Deputado, queria dizer o seguinte, não eram contas cos, o fato que chamou a atenção dos auditores do
fantasmas ... Banco Central diz respeito ao volume de operações.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eram Não, não vou fazer essa pergunta, não. Vou passar
contas que já existiam e que eram ... A movimentação para outra, porque eu quero ganhar tempo. Os peritos
fantasma das contas, mudo a formulação. do Instituto Nacional de Criminalística apuraram o va-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO lor total de 145 milhões de dólares distribuídos a título
_ Não eram fantasmas. de dividendos aos acionistas do Nacional, no período

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ Não de 90 a 95 - 145 milhões de dólares. Como se explica
eram contas fantasmas? que um banco que enfrentava a grave crise de Iiqui-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO dez e que dispunha de uma carteira de créditos em
_ Não. elevado nível de inadimplência estivesse apresentan-

do lucros tão significativos? O Banco Central em aI-
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eram gum momento fez algum reparo a respeito do volume

contas que já eram encerradas, pequenos aplicado- de dividendos distribuídos para os acionistas da insti-
res ... tuição?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não eram contas encerradas. Existe relatório. _ Não, não fez. Não fez.
Tomei conhecimento disso depois do Banco Central,
em que ele comprova que os tomadores existiam e O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Como é
que essas contas foram até o fim do... até a decreta- que se explica isso?
ção do RAET. O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Então, - Acontece o seguinte, Deputado: eu queria informar
afinal de contas, onde é que está o rombo? a V. Exa. que nesse período os dividendos distribuídos

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO para os acionistas... No caso, nós, acionistas contro-
- O que eu fiquei sabendo é que havia uma apropria- ladores, fizemos aportes de capital muito superiores
ção de juros permanentes em cima dessas contas ao que recebemos, praticamente o dobro. Eu tenho
que não podiam ser feitas, porque não estavam sen- aqui, o senhor falou aí em... Se o senhor quiser eu
do pagas. posso... Se V. Exa. quiser eu posso informar. Por

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ E era aí exemplo, no ano de 90, os dividendos distribuídos fo-
que se geravam os lucros e dividendos imaginários ram da ordem de 13 milhões de reais; fizemos, em au-
que não existiam? mento de capital, 34. Em 91, recebemos os 14 mi-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO Ihões, não houve aumento. Em 92, recebemos 24,
_ Isso é o que eu fiquei sabendo. aportamos 139 milhões. Em 93, recebemos 39, apor

tamos 94 milhões. Em 94, recebemos 64 milhões,
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas aportamos 108 milhões. Em 95, 39 milhões recebidos

quem é que operava essa operação? Quem é... Ficou para um aporte de 61 milhões. Então, foi mais do que
sabendo que... Isso é fundamental para nós, porque é o dobro do que nós recebemos que nós investimos,
preciso saber o seguinte: havia conivência com al-
guém do Banco Central sobre isso? Havia conivên- que aumentamos o capital do banco.
cia? Os controladores eram by passados? O senhor O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quem?
tem que... Não, os controladores não tinham acesso a Os controladores dos seus recursos próprios aporta-
essa senha. ram?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não tínhamos acesso a nada disso. Quer dizer, isso
era feito ...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Era o
Arnaud o responsável?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Era o Arnaud que era o principal executivo do ban
co. Nós não tínhamos, nós não participávamos do
dia-a-dia do banco.
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O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Porque, ta da relação de empresas adquiridas. Como é que se
se se aporta o dobro, isso é um sinal claro. Quer dizer, deu isso? Queria que o senhor informe como é que se
os próprios ._. Que recursos eram esses? Pessoais, dá essa transferência?

de outras empresas? O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO - Eu não estou entendendo, Deputado.

- Eram de outras empresas, pessoais, tinha recurso O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Vou re-
de toda ordem. petir.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER -Isso está O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
oo~ro~~ .

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO - Elas foram transferidas para o UNIBANCO.

_ Comprovado pelo Banco Central. Eu tenho aqui O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim, isso
pelo Banco Central ' no processo da transferência do Nacional para o

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pelo UNIBANCO? _ _
Banco Central. Eu vou tentar saber se em outras fon- O SR. MARCOS CATA0 MAGALHAES PINTO
tes aqui. A Nacional Companhia de Capitalização e a - Se V.Exa. quis~r, !e.nho aqui a relação inclusiv~ dos
Cardo e Administradora de Cartões de Crédito não valores do patnmonlo dessas empresas: Nacional
constam da relação de empresas adquiridas pelo Companhia de Seguros, .Nacional. Leasing,:. Card~ e
UNIBANCO. Que fato, nos anexos com instrumentos Processamentos, Autolatlna Leaslng, Cartao Naclo-
da "raetificação" de 95 está evidenciado que nenhum nal~ B~nco Nacional de Lu_xe~burgo, INTERBAN~O,
bem do ativo permanente do Banco Nacional S.A e do Agencia em Nassau, Agencia em Nova York, ISSO

Banco Nacional de Investimentos foi arrolado na ope- tudo soma 682 milhões de reais que f?ra~ ~ransf~ri-
ração de transferência das atividades operacionais d~s ~ra o ~NIBANCO. Essa tran.sferencla inclUSive
bancárias. A lógica disso reside no fato de que a aqui- fOI feita mediante aumento de capital do UNIBANCO
sição de bens do ativo permanente do Banco Nacio- com es~es valores. O UNI~A~CO pago~ para,o.Ban-
nal pelo UNIBANCO não fez parte da operação de co Nacional apenas 300 mllhoes de reais de aglo.
transferência de ativos e passivos operacionais, não O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Exata-
podendo aquela ser considerada essencial para as- mente, é.
segurar liquides ou solvência ao sistema financeiro O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
nacional, nem tampouco contribuiria para resguardar - E transferiu esse patrimônio.
os interess~s de depositantes e.. investido.res. Contu- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Como é
do, as refen~as empresas compoem os ativos que fo- que se dá essa operação? Esse é o problema. O Ban-
ram .transferldos par~ o ~NIBANCO. O senhor pode co Central determinou assim?
nos Informar a respeito disso? - -

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. M.A~COS CATA0 MAGALHAES PINTO
_ Não, elas foram transferidas pelo UNIBANCO, es- - Isso tudo fOI feito pelo Banco Central.
sas empresas. O senhor fez referência ao Cartão Na- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Exata-
cional? mente.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Nacional O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
de Capitalização, a Cardo e Administradora. - Pelo RAET com o Banco Central, com o

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO UNIBANCO nesse caso.
- A Cardo e Processamentos foi transferida. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O senhor

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pois é, está movendo alguma ação contra o Banco Central
mas... por causa dessas operações?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Está aqui: eram seiscentos e... - Não, no momento não.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Elas fo- O SR. DEPUTADOMILTONTEMER-Osenhor
ram transferidas? está reclamando alguma coisa no Banco Central com

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO respeito à forma como foi feita a transferência para o
- Foram, foram transferidas para o UNIBANCO. UNIBANCO?

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim, mas O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
em que termos? Elas não faziam ... Mas ela não cons- - Não.
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O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Bom, se O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
o senhor considera que esse... - Todas essas transações...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim. Mas
- Isso está entregue aos nossos advogados, que es- o valor, V.Sa. também não conhecia?
tão examinando a melhor maneira de fazer. Mas está O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
em mãos dos nossos advogados. - Não.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER-O senhor O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Do que
fez uma referência, aí, no seu depoimento, que eu era seu?
queria que o senhor precisasse um pouco, a respeito O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
de uma empresa subavaliada, que dois anos depois _ Não, não sabíamos nada. Nós não tínhamos conhe-
foi negociada. Como é que se determina, como é que cimento, Deputado. Isso foi feito ...
aceita a entrada do Banco Central nessa operação O SR. DEPUTADO MILTON TEMER _ O senhor
que ele faz com o UNIBANCO, como é que se estabe-

era controlador do Banco e na- o sabl'a o que tl'nha delecem os valores para o patrimônio do Banco Nacio-
ativo no Banco?nal? Como é que se estabelece isso, se transfere ao

UNIBANCO? E com que... qual é o contraponto que o O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
UNIBANCO... Quer dizer, por 300 milhões o - Eu era controlador... Era controlador. No momento
UNIBANCO comprou de V.Sa., controlador, algo que em que o RAET assumiu, eu fiquei afastado de tudo.
valia muito mais do que os 300 milhões, por determi- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim, mas
nação do Banco Central? o senhor não sabe o que entregou o RAET? O que o

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO Banco Nacional entregou ao RAET?

- Comprou. O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - E V.Sa. - Fiquei sabendo depois o que o Banco Nacional en-

não reclamou de nada disso? tregou... O que entregou, sim.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - É isso
- Não. Na época, nós não tínhamos acesso nenhum que estou dizendo.
ao regime de RAET. Essas operações eram feitas O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
pelo RAET, nós não tínhamos acesso. - O que o Banco Nacional entregou ao RAET eu sa-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Espera bia. Eu pensei que o senhor estivesse perguntando o
aí, mas eu não estou entendendo. E V.Sa. diz que não que o RAET entregou ao UNIBANCO.
tem nenhuma disputa? O Banco Central tem autori- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O que eu
dade para, até recuperar tudo que foi posto no Nacio- estou dizendo é o seguinte: esses ativos que o senhor
nal, que pertence ao Banco Central, o Banco Central entregou... O senhor fez uma referência, na sua inter-
tem autoridade para pedir abertura de inquérito, a venção - e eu tinha perguntas para fazer sobre o Fun-
partir de investigações que faça e constatem fraudes. do de Compensação, mas tenho certeza que o Depu-
Agora, eu queria saber que poder tem o Banco Cen- tado José Pimentel vai fazer depois... Eu vou encerrar
trai para fazer algo que V.Sa., como banqueiro e como aqui, porque eu não quero tomar o tempo de ninguém
proprietário, não se rebela nem protesta, nem vai mais. Eu quero que o senhor precise algo, porque o
para a contestação, de transferência de um patrimô- senhor deixou de maneira clara o seguinte: o Banco
nio na ordem de cinco... enfim, muito maior do que... Central fez uma operação de bens do Nacional com o
As contas do Nacional seriam o seguinte: transferên- UNIBANCO numa subavaliação de bens do Nacional,
cia de 5 bilhões e 700 milhões de ativos e de 8 e 300 que o UNIBANCO vendeu dois anos depois a meta-
de passivos, com repasse de 2,5 bilhões do PROER de, numa empresa que eu vou examinar detalhada-
para o UNIBANCO. O UNIBANCO paga 300 milhões mente, quando tiver acesso a esse texto que V.5a.
por isso? Como é que se dá isso sem que V.Sa. discu- fez, que, para mim, não está explicado. O que o se-
ta a questão? nhor está denunciando aí? Percebeu a minha dúvida?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Nós não tínhamos nem conhecimento disso. Isso foi - Percebi. O que eu estou denunciando é o seguinte:
feito à nossa revelia. falam tanto que o PROER - isso já saiu muito na im-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sim, mas prensa - foi feito para o benefício do Banco Nacional,
V.Sa... para beneficiar o Banco Nacional. E eu estou dizendo
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aqui, e V.Exa. deve ter prestado atenção... Eu posso O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
repetir? - Obrigado. Então com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pode. Eu O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Dr.
até gostaria de ouvir de novo essa formulação. Marcos, na exposição feita pelo Dr. Gustavo Loyola,

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO num determinado trecho, ele diz: "Eu acho que o Ban-
- Quando eu falo aqui no PROER, fica a impressão co Nacional é um caso emblemático, porque de fato
muito forte de que se a instituição do PROER se de- houve uma fraude contábil de tamanhas proporções,
veu aos mais elevados e saudáveis propósitos, a exe- que não foi percebida pelo Banco Central. Não foi per-
cução do programa.... cebida de maneira sistemática. Ou seja, o Banco

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - É isso. Central, desde 1988, não conseguiu ver nem, eu diria,
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO pedaços desse iceberg." O senhor concorda com

- ... foi danosa ao Banco Nacional, que saiu prejudica- essa afirmação do Dr. Gustavo Loyola?
do, em prol do UNIBANCO, inquestionavelmente be- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
neficiado pela transferência dos ativos do Banco Na- - Perdão, Deputado. O senhor...
cional. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - É isso vou ler novamente. O Sr. Gustavo Loyola diz o seguin-
que eu quero que o senhor precise. te, na sua intervenção, em seu depoimento: "Eu acho

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO que o Banco Nacional é um caso emblemático, por-
- Se me permite uma explicação - eu estou repetindo que de fato houve uma fraude contábil de tamanhas
-, eu diria que o UNIBANCO ficou com todo o patri- proporções, que não foi percebida pelo Banco Cen-
mônio valioso do Nacional. Recebeu as suas agênci- traI. Mas não foi percebida de maneira sistemática. Ou
as, recebeu os seus clientes, recebeu todo o seu pa- seja, o Banco Central, desde 88, não conseguiu ver
trimônio. Pode ser que, na verdade, o UNIBANCO re- nem pedaços desse iceberg." O senhor reconhece
cebeu o terceiro maior banco privado do País sem de- essa afirmativa como correta?
sembolso de caixa, sem receber, contudo, seus pro- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
blemas. Esses ficaram na massa e agora se encon- - Bom, nem o Banco Central nem a empresa de audi-
tram em liquidação... toria externa conseguiram perceber isso.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - É isso. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A
Para mim, é suficiente isso. O que eu pergunto exata- fraude? Não conseguiram perceber a fraude?
mente para o senhor é isso: o senhor concorda, en- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
tão, que o Banco Central, na operação que fez, na - O senhor chamou de fraude.
verdade privilegiou os novos controladores do Banco O SR. DEPUTADO ALBERTO GOlDMAN - Os
Nacional. Ou seja, o senhor diria que o Banco Central per~os judiciais contratados por solicitação do Ministé-
investiu no PROER recursos públicos numa transfe- rio Público afirmam: "Segundo consta do laudo do exa-
rência de benefícios para o UNIBANCO? me contábil dos peritos do Instituto Nacional de Crimi-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO nalística, do Departamento de Polícia Federal, nos anos
- Diria, sim. de 86 e 87, seguindo a política econômica instituída no

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Obriga- Plano Cruzado, o Banco Nacional efetuou uma série de
do. Eu queria encerrar por aqui. empréstimos a empresas de pequeno porte. Todavia,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) centenas dessas empresas, posteriormente, com o re-
- Eu concedo ao próximo orador inscrito, o Relator, crudescimento da inflação, vieram a enfrentar dificulda-
Deputado Alberto Goldman, para sua inquirição. Eu des financeiras, encerrando suas atividades sem, no
só gostaria de solicitar ao Dr. Marcos a possibilidade entanto, conseguirem honrar seus compromissos pe-
desse documento que V.5a. se referiu e da sua mani- rante o Banco Nacional". É correto isso?
festação. O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO - É possível que tenha ocorrido isso. Não só empre-
- Da exposição inicial? sas pequenas; empresas de qualquer porte tiveram

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) dificuldades com esses planos econômicos.
- Isso. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO Mais adiante, diz o seguinte: "Assim, diante do quadro
- Pois não. de inadimplência na carteira de crédito, o Banco Cen-
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trai montou essa engenharia contábil com as opera- emprestava-se dementemente, segundo aqui os peri-
ções de crédito denominadas natureza 917, no qual tos, gerando uma carteira de crédito podre. v.sa. re-
os créditos de difícil liquidação, ao invés de serem conhece isso?
transferidos para crédito em liquidação e posterior- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
mente para crédito baixado com prejuízo, passaram a - Não. Esse exagero que se falou aí na concessão de
compor as denominadas operações de natureza 917, crédito, eu acho que não. Realmente emprestávamos
as quais eram mantidas como operações de curso muito, mas não dessa maneira desastrosa a que se
normal, recebendo apropriações e juros mensais, in- refere aí o relatório.
dependente das taxas, de juros firmadas nos contra- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
tos de empréstimos." E o q~e aconteceu?_ Quer dizer que a partir do momento da contratação

O SR. MARCOS CATA0 MAGALHAES PINTO desses executivos o senhor não teve mais participa-
- Eu não tinha conhecimento dessa carteira. ção nenhuma no Banco?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Mas é o que aconteceu? O senhor tem conhecimento - Na administração do dia-a-dia do Banco, não. Não
hoje? tive mais.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
- Hoje, sim. Como é que o senhor chegou ao conhecimento dos

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Da problemas existentes que o levaram a começar algu-
mesma forma, o Relatório de Inquérito Policial mas negociações para a passagem do controle do
580/96, descreve que o Banco Nacional, a partir do fi- Banco ao UNIBANCO ou Banco de Boston?
nal dos anos 80, em razão de uma desastrosa política O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
de crédito e incha~o da m~quina ad~inistrativa e ou- - Quando é que...
tros excessos, se VIU em dlfl~u.l?ades Internas ~ ~xter- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
nas, gerando f~lta de credibilidade ~os negoclos e Quando é que o senhor teve conhecimento dos pro-
quebra. de ~onflança no mercado. HOJe o senhor co- blemas, como o senhor teve conhecimento, qual era o
nhece ISSO. _ _ grau de problema que chegou ao senhor, para o se-

O SR. MARCOS CATA0 MAGALHAES PINTO nhor começar a fazer as tratativas com o Banco de
- Mas em que período isso, Deputado? Boston e o UNIBANCO?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
partir do !i.nal dos ~n?s 80, em razão de uma desas- _ Foi a partir da intervenção do Banco Econômico.
trosa polltlca de credito. _ _ Conforme eu já tinha falado ali para o Deputado Te-

O SR. MARCOS CATA0 MAGALHAES PINTO mer, havia muito falatório com relação ao Banco Naci-
- No final dos anos 80? onal- o Banco Nacional e outros bancos -, e isso

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Fi- começou a nos atingir. E aí eu fui procurado por esses
nal dos anos 80. dois bancos.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
- No final dos anos 80, foi exatamente a época em Mas nesse período o senhor foi procurado... O senhor
que nós recrutamos do mercado um executivo para não tinha participação na administração, não sabia de
assumir a direção do Banco. Realmente, nós tínha- nada do que estava ocorrendo. De repente, é procura-
mos um excesso grande de funcionários e carteira de do por dois bancos que querem fazer uma negocia-
inadimplência, mas isso tudo foi revertido. Com o in- ção contigo. O senhor começa a negociar, como se
gresso dele, tomamos todas essas providências. As estivesse sabendo que o Banco estava em situação
providências foram tomadas por ele para enxuga- ruim? Como é que o senhor vai negociar uma coisa
mento de quadro, para reverter essa parte de crédito que o senhor absolutamente não conhece a situa-
em dificuldade. ção? Os banqueiros o procuram, do Banco de Boston

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - e do UNIBANCO, para fazer uma negociação contigo,
Portanto, reconhece também que desde o ano de 87 que o senhor não conhece nada do Banco. Que nego-
convivia o Banco Nacional com uma crise de Iiquidez ciação o senhor fez?
e de credibilidade e que também, naquela época, O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
existia uma irresponsável política de concessão de - Sobre esse problema de liquidez, me deram conhe-
empréstimos, ao arrepio da boa técnica bancária, e cimento. Aí me davam conhecimento. O que eu não
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conhecia eram os detalhes de operações. Essas coi
sas eu não sabia.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
senhor só tinha conhecimento dos problemas de liqui
dez, não tinha mais conhecimento sobre os proble
mas do passivo e do ativo, ou seja, dos patrimônios?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Sabia que havia problemas de inadimplência
e problemas de liquidez, que eram os problemas mai
ores do Banco.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
senhor ficou sabendo desses fatos por intermédio de
quem?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Do principal executivo do banco, Sr. Arnaud Souza
de Oliveira.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Ele lhe comunicou, então, a existência de problemas
de liquidez?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
aí o senhor foi procurado por esses novos bancos e o
senhor começou as tratativas?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Como é que essas tratativas...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Fui procurado, mas isso que eu quero dizer, Deputa
do, é que nessa altura o Banco começou a ser co
mentado no mercado. Daí eles terem tomado a inicia
tiva de nos procurar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
senhor tomou conhecimento nesse momento em que o
senhor foi procurado pelos banqueiros. O senhor deve ter
buscado saber qual é a situação do seu banco, de fato,
do ponto de vista não só da liquidez, mas também do
ponto de vista do patrimônio, ativos e passivos. Como é
que o senhor tomou conhecimento disso?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
O que me era dito era que a situação estava normal,
fora o problema de liquidez. O Banco estava crescendo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
lhe mostravam os balanços que eram auditados por
uma auditoria, mostrando que existia ativo e passivo,
todos em ordem?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Em ordem. Não só isso, como os números gerencia
is também, quer dizer, aumento da base de clientes,

aumento da cobrança, aumentos de número de car
tões de crédito, a clientela de cartões, de todos esses
números que eram gerenciais e que não estão espe
lhados no balanço.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
nesse momento de negociação com esses banquei
ros, como é que essa negociação se deu? O que eles
propuseram ao senhor?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- No caso do UNIBANCO, foi uma fusão; no caso do
Boston, foi uma compra.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Como é que seria essa compra? Quanto lhe pagari
am?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não chegamos a entrar nesse detalhe, quer dizer,
de pagamento, porque foi evoluindo, eles procuraram
conhecer melhor os nossos números. Mas aí não che
gamos a números de pagamentos.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
no caso da fusão, da proposta de fusão, em que ter
mos era essa proposta de fusão? Qual era a propor
ção que ficaria no banco final, a proporção dos con
troladores do Nacional?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Nós conversamos, mas a idéia inicial era cinqüenta,
cinqüenta. Quer dizer, uma...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Então, Dr. Magalhães Pinto, o senhor disse agora há
pouco que as negociações com o Banco de Boston ti
nham ido mais adiante que as negociações com o
UNIBANCO. O senhor não tem nem o preço nem lhe
ofereceram nada do Banco de Boston. Na fusão do
UNIBANCO lhe ofereceram 50% do...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não ofereceram. Essa era a idéia que a gente
tinha de fazer, não chegou a ser oferecido. Isso estava
em discussão. Quer dizer, mas a fusão, o que a gente
imaginava, nas próprias conversas, é que havia uma
divisão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
UNIBANCO faria essa fusão sem fazer um levantamen
to de ativo e passivo, sem uma auditoria feita pelo pró
prio UN IBANCO sobre o seu ativo e sobre o seu passi
vo, para configurar, evidentemente, a possibilidade de
fazer uma fusão de 50%, por exemplo? Faria?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
-Não.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Não faria?



Que o passivo, nesse momento, superava de
muito o ativo. Quando é que o senhor teve conheci
mento disso? Que o passivo estava superando de
muito o ativo?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
senhor teve conhecimento quando desse desequilí
brio, pelo menos real, existente entre o ativo e o passi
vo?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
o senhor, então, não teve mais nenhum acesso a esse
tipo de negociação?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não tive mais nenhum acesso.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- O passivo...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
ativo bom. Foi feito o levantamento do ativo concreta
mente ou o senhor considera que não havia isso? Ha
via um ativo, um passivo, eles se equilibravam?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Equilibravam.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Quer dizer, não havia patrimônio negativo então?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não havia.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Então, na sua visão, o banco valia... Quanto que ele
valia, na sua visão? Devia ter alguma visão quanto a
isso. Ele foi vendido por 300 milhões. No fim, foi 300
milhões a diferença.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- O ágio.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
ágio foi só 300 milhões.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Trezentos milhões. Era muito mais do que isso. Muito.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Quer dizer, o senhor considera hoje que... mesmo
hoje, porque evidentemente o senhor acha que valia
muito, é porque tinha um patrimônio de fato enorme.
Valia muito. Nada vale a não ser fundo de comércio
que, num certo aspecto, evidentemente, tem um certo
valor.
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O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO nome de quem? O Banco Central não tinha poderes
- Não. na mão, não tinha intervido, não tinha feito o RAET.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Banco de Boston faria uma compra também sem fa- - Subitamente, os meus interlocutores se afastaram e
zer esse tipo de verificação? passaram a conversar diretamente com o Banco Cen-

a SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO traI.
- Não. Eles chegaram a examinar a situação do Ban
co Nacional.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
eles constataram o quê?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eles foram em vários departamentos e apuraram
como... mas não se chegou a nenhuma conclusão. E
depois, Deputado, eu fui afastado dessa negociação,
e o Banco Central assumiu.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quando?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Perdão?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Depois do
PROER, não?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, antes do PROER.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - No
RAET?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É, Antes do RAET.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Não, houve primeiro o RAET e depois, evidentemen
te, o ....

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Parece que ele está dizendo que antes mesmo do
RAET ele foi afastado da negociação.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Fui.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- E o executivo também? Ou o executivo não levou ao
senhor nunca isso?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, aí nós fomos afastados. O Banco Central assu
miu essa negociação.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Assumiu no RAET, depois que assumiu através do
RAET.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, antes do RAET. Antes do RAET eu já perdi o
contato tanto com o UNIBANCO quanto com o Banco
de Boston.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Assumiu como? Com que legitimidade? Falando em
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o SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Tem sim.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Mas o que valeria mesmo, já que o capital dos bancos
é um capital relativamente baixo, é a diferença, é o
patrimônio positivo que a instituição tem. Um momen
tinho só. Mas esse patrimônio, que era extremamente
positivo, significa que no frigir das contas, no frigir do
episódio, já que foi separado, o senhor continua sen
do proprietário do banco em extinção. Eu estou imagi
nando que o senhor vai chegar agora neste momento,
fazendo o levantamento de um balanço, o senhor vai
ter um patrimônio imenso, então, positivo, porque ele
não pode ter desaparecido. Se o ativo era bom.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Mas a parte boa, Deputado, foi toda levada para o
UNIBANCO.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Mas levado para equilibrar o passivo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Deixaram os problemas para nós, porque a carteira
nossa de crédito, o UNIBANCO escolheu o que quis.
Ele administrou isso. Ele fez a cobrança disso. O que
interessava a ele, ele levou. O que não interessava,
ele deixou. Está sendo ainda cobrado lá, mas eu não
sei como.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
senhor está afirmando, portanto, que quando foi pas
sado para o UNIBANCO, o ativo real que foi passado
para o UNIBANCO era muito maior do que o passivo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- O passivo que V.Exa. fala...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Se
o senhor ficou no banco ruim, com o passivo e ficou
com o ativo ruim, eu estou imaginando que o que pas
sou para lá, evidentemente, foi um patrimônio positivo
excepcional.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Foi, sem dúvida.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Então, o senhor foi desapropriado contrariamente aos
princípios constitucionais. O senhor foi, vamos usar a
expressão, roubado, tungado.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- A expressão é sua.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É
isso que o senhor está dizendo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Eu estou dizendo o seguinte...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
que eu concluo que o senhor está dizendo é isso. Não
posso entender outra coisa.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- ...que nós fomos prejudicados, fomos.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
o senhor não moveu nenhum ação contra o Banco
Central?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Ainda não.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Então, vai mover?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Meus advogados vão me orientar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas
já tantos anos depois, o senhor está esperando o quê?
A vida tem um limite, tanto a minha quanto a sua.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu sei disso, Deputado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Bem, nesse final, quando é que o senhor imagina, de
pois que entrou em liquidação, o processo entrou em
liquidação, nós vamos chegar a um certo momento, o
senhor acredita que nessa situação em que se en
contra, em que o senhor ficou com os problemas, o
senhor diz. O Banco Nacional anunciou que está na
mão do liquidante, é ele que opera. O senhor acompa
nha, evidentemente, pode impugnar qualquer ação
do liquidante que não seja de interesse da massa fali
da. Está sendo liquidado, está sendo pago alguma co
isa da garantia, está sendo coberta, que foi todo
aquele processo de constituição de garantias. O se
nhor acredita que agora, no final, em algum momento
ainda, num momento não muito longínquo, as dívidas
do banco estarão cobertas, totalmente cobertas? O
senhor poderá, a partirdaí, não retomar o banco, mas
pelo menos ter um saldo credor?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- O que eu espero, Deputado, é que essa administra
ção do RAET possa pagar todas as dívidas.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Agora, já é liquidante, não é mais RAET.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É liquidante. Perfeito. Eu espero isso: que conclua
isso, pagando todas as dívidas, acionistas minoritári
os, passivos trabalhistas, o que tiver. Não estou na ex
pectativa de receber nada.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
senhor acha, então, que o Banco Central não deveria
ter feito essa intervenção via RAET, naquele momen
to, até porque a partir do momento em que ele fez o
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senhor ficou excluído das negociações, ficou impossi
bilitado de agir? O Banco central não deveria ter feito
essa intervenção?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Eu não acho. Acho que devia ter feito, tanto
que eu assinei a carta pedindo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
senhor assinou a carta pedindo o RAET? Não foi o
banco que impôs o RAET? Formalmente não foi?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Formalmente não. Apenas aconselhou que eu fizes
se uma carta pedindo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Quer dizer, o senhor reclama basicamente da forma
pela qual foi feito esse processo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
senhor tem consciência de que naquele momento o
fato de o Banco Nacional, uma instituição da dimen
são do Banco Nacional ter chegado a esse ponto, po
deria ter provocado uma situação, uma crise sistêmi
ca, uma crise do sistema financeiro todo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Acredito que sim, porque depois do Nacional, sem
dúvida, viriam outros também.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
Banco Nacional era o terceiro banco naquele momento?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Terceiro ou quarto, depende do que se toma como
parâmetro, porque há parâmetros de depósito, parâ
metro de patrimônio.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Quem seria o terceiro?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu tenho dúvida entre Real e o UNIBANCO. Agora
eu não me lembro.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, são essas as questões que eu queria le
vantar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Concedo a palavra ao Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOlDMAN - Sr.
Presidente, peço licença para dar um pulo na nossa
reunião de bancada. O Deputado Ivan Valente deve
estar sabendo de alguma informação. Estamos com
reuniões.

(Intervenção Inaudível.)
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 

Isso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A
reunião está suspensa agora. O Governador Alckmin
deve chegar às 16 horas.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
a Prefeita?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Já
acabou de falar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Com o Governador sou situação, com a Prefeita sou
oposição. Estou louco para pegar uma oposição.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Pa
rece que ela vai conseguir as emendas que ela pediu.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Com nosso apoio, certamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Superada as questões regionais, concedo a palavra
ao Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre
sidente, isso é o que se chama bancada unida em prol
de São Paulo. Dr. Marcos Magalhães Pinto, o senhor
informou na sua exposição primeira, e ratifica junto ao
Relator, que no dia 18 de novembro de 1995 V.Sa. en
caminhou ao Banco Central uma correspondência so
licitando o RAET, essa gestão. Isso é verdade?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É verdade.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Até
esse dia o senhor acompanhava todas as operações
do banco, o controle, a sua gestão, a sua contabilida
de e tinha plena confiança nos seus administradores?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Tinha plena confiança. Eu não era o principal admi
nistrador, eu era apenas o Presidente, mas a situação
era mais de ordem institucional, como eu disse na
quela leitura que fiz. Mas eu acompanhava. Acho que
era sua pergunta.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Somen
te a partir da decretação da gestão RAET que V.Sa.
deixou de acompanhar a gestão? Até o dia 18, aquele
sábado, o senhor acompanhou?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Até o dia 18. Depois, fiquei afastado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Mar
cos Magalhães Pinto, o laudo de exame contábil n°
39.441, elaborado pelos peritos do Instituto Nacional
de Criminalística da Polícia Federal, identificou uma
série de operações enquadradas como operações de
crédito de natureza 917. O senhor pode nos descre
ver que operações de crédito eram essas?
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o SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu não tive conhecimento das operações, só fui ter
conhecimento delas depois do RAET, depois de apu
rado, depois do relatório do Banco central. Até então
eu não tinha conhecimento dessas operações.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Mar
cos, a Comissão de Inquérito identificou nesse tipo de
natureza 652 operações. Essas 652 operações, no
dia 18 de novembro, somavam a quantia de 5 bilhões,
367 milhões, 941 mil, 632 reais e 55 centavos, repre
sentando 75% de todas as operações de crédito do
banco. E o senhor não tinha conhecimento?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Eu não tinha conhecimento das operações que
faziam. Eu tinha conhecimento do volume que tinha
de operações, a carteira de crédito como um todo.
Mas as operações, não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Quem
as conhecia, então, Or. Magalhães?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Quem?

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Quem é
que conhecia no banco 75% das operações do Ban
co, que eram 652 operações, todas fraudadas? Quem
é que conhecia, então?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Existia o principal administrador do banco e os ad
ministradores. Não sei se do conhecimento de quem,
se todos, acredito que nem todos conheciam isso,
poucos conheciam.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Mas es
ses administradores têm nome, não têm, Dr. Maga
lhães?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Perdão?

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Esses
administradores têm nome, não têm?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Têm nome.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - É possf
velo senhor declinar os nomes desses administrado
res?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Os nomes que posso dizer com absoluta certeza
são o Sr. Arnaud Souza de Oliveira e o Sr. Clarimundo
Santana.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Então,
esses dois tinham conhecimento das operações de
natureza 917, que eram envolvendo 652 operações. É
isso que o senhor está afirmando?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É exatamente isso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Mar
cos Magalhães, esta Comissão de Inquérito instaura
da também identificou a remessa ao exterior, por
meio de operações de câmbio realizadas a favor do
INTERBANCO S.A., com interveniência do Banco
Icatu S.A. O senhor sabe que operações foram essas
de remessas?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Não tenho conhecimento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Nunca
ouviu falar?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
-Não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma
galhães, no exercfcio de 1993, só para ver se o se
nhor consegue relembrar alguns fatos dessa gestão,
o Cartão Nacional S.A. promoveu remessas para o
exterior no montante de 15 milhões, 750 mil dólares.
No exercfcio de 1994 o montante remetido foi de 58
milhões, 118 mil dólares. Já no exercfcio de 1995, no
ano da intervenção, esse montante transferido saltou
para 159 milhões, 850 mil dólares, numa média men
sal de 14 milhões, 532 mil dólares por mês só no ano
de 1995, sendo que somente no mês de outubro de
1995, no mês anterior à intervenção, as remessas to
talizaram 27 milhões e 500 mil dólares. V.Sa tem co
nhecimento dessas operações, vono a afirmar? Ou
continua não lembrando.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não é continua... Eu estou me lembrando de
tudo que é possfvel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Ah! ótimo.
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

- Apenas o seguinte: essas operações que eram fei
tas mensalmente...

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sim.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Quando falam "remessas", o que sei é o seguinte,
porque existe inclusive um inquérito da Polfcia Fede
ral sobre esse assunto. Eram remessas que o Cartão
Nacional fazia para cobrir pagamentos à empresa
Visa, porque ele era Cartão Nacional Visa, de com
pras lá fora, de tudo. O cartão tinha que fazer a remes
sa para cobrir a empresa Visa, que adiantava lá fora o
dinheiro, os dólares.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - E como
é que o senhor então explica essa abrupta elevação
das remessas no exercfcio de 1995, particularmente
nos meses bem próximos da decretação da RAET?



-É.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - De que
todas eram devedoras. É isto?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Or. Mar
cos Magalhães, só para refrescar a memória de V.Sa .: a
empresa Triton Comércio e Indústria de Óculos ltda. no
dia 11 de maio de 1992 manda uma correspondência
ao Banco Central fazendo referência de um extrato de
conta bancária que o Banco Nacional tinha encaminha
do a ela sobre a existência de uma dívida. E ela mostra
va que essa dívida já havia sido paga em data anterior e
juntava, foi paga em juízo. E entre as 652 empresas a
Triton, Comércio e Indústria de Óculos Ltda. está lá.
Como é que o senhor explica isto?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Este caso, segundo eu apurei, já porque foi denun
ciado, eu procurei saber, o que havia era a cobrança
de um valor residual, que ela realmente tinha sido...
que ela tinha pago a operação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Que ela
tinha pago, então?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Tinha pago, mas existia um crédito...um débito resi
dual, uma coisa inexpressiva.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Mar
cos Magalhães, vamos voltar para o dia 18 de novem
bro de 1995, aquele sábado em que o senhor termi
nou tendo conhecimento de todas essas dificuldades.
Esse dia é um dia muito interessante. No dia 18 de no
vembro, o senhor manda correspondência ao Banco
Central pedindo o RAET. No dia 18 o Banco Central
acolhe a correspondência, decreta o RAET, através
do voto do Banco Central. Nesse mesmo dia 18, já o
Banco Nacional RAETfirma um contrato com o Comi
tê do PROER para fazer um empréstimo, um contrato
de empréstimo. Nesse mesmo dia 18, o Banco Cen
trai elabora um voto, um voto de (Ininteligível.)
467/95-B, em que determina que o Banco Nacional
compraria títulos do FCVS, do Fundo de Compensa
ção de Variação Salarial, com um deságio de 50% de
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O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO mas de que essas contas existiam, que não existia
-Isso é o volume de vendas, de uso do cartão. O Ban- nenhuma conta fantasma, todos eram devedores,
co Central já olhou, nunca viu nada de incorreto nisso. desde essa época de 90. Isso o Banco Central, a Co-
Essas operações todas as empresas de crédito fa- missão de Inquérito do Banco Central declara.

zem, de cartões de crédito. O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Então o
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Mar- senhor está atestando que todas as 652 empresas

cos Magalhães, os peritos da Polícia Federal, ao iden- existiam? É isto?
tificar um esquema de fraudes no balanço do Banco O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Nacional, desde o exercício de 1990, se repetiu em - Exatamente.
1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e até outubro de 1995,
quando houve a intervenção. Ano a ano. Temos aqui a
perícia. E esse sistema de cobrir esta fraude era as
operações de natureza 917, aquelas 652 empresas,
empresas fantasmas, empresas inexistentes, empre
sas falidas, e que essas operações representavam
75% de todos os créditos do banco. É por isso que o
UNIBANCO devolveu esses créditos ao Nacional,
porque são créditos fabricados, não são créditos
bons. Qualquer indivíduo, ao analisar, vê com clareza.
Mas mesmo assim, Dr. Magalhães, nesse período, os
auditores, também do Instituto Nacional de Crimina
lística, identificaram que foram distribuídos dividen
dos aos acionistas do Nacional no valor 145 milhões
de dólares. Ou seja, o balanço do banco foi fraudado
de 1990 até o dia da decretação, no dia 18 de novem
bro de 1995. A que o senhor atribui o pagamento de
dividendos quando um balanço é fraudado?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu já tinha respondido ao Deputado Milton Temer, o
que nós recebemos de dividendos, nós, que digo, os
acionistas de modo geral, e nós, controladores, mas
os controladores fizeram aporte de capital pratica
mente de mais do que o dobro do que receberam de
dividendos. E com relação a... o senhor (lninteligível.)
contas... fraudadas, não sei bem...

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - É ba
lanço fraudado, o termo é este.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, mas o senhor falou das contas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sim...
652 empresas...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Inexistentes...

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sim, es
tão comprovadas, todas falidas, algumas o banco ti
nha cobrado... iniciado com um processo de execu
ção e tinha desistido.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Mas o Banco Central fez um... A Comissão de
Inquérito do Banco central apurou, e eu não tinha co
nhecimento disso, o que faço questão de ressalvar,
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seu valor de face. No mercado, naquela época, o se- O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - E nes-
nhor tem noção de qual era o deságio desses papéis? sas tratativas, evidentemente, Dr. Magalhães, que o

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO senhor, como um banqueiro conhecedor de mercado,
- Não. O verdadeiro deságio eu não tenho certeza sabe que as coisas não são feitas num sábado. Todos
qual seria, não. nós sabemos. O sábado foi somente para homologar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - No in- Não vamos nos iludir. O PROER foi criado por uma re-
quérito, só para lembrar um pouco mais para V.Sa , já solução do Banco Central. Ao contrário do PROES e
que essa data é uma data muito importante em face de outras medidas, foi por medida provisória. É um
dos vários atos aqui identificados, está comprovado ato interno do Banco Central, e estão inclusive sendo
de que 35% do valor do deságio foi pago com recur- discutidas em juízo essas questões. E nesse mesmo
soscedidos pelo Banco Central, emprestados; e 15% sábado, dia 18, o UNIBANCO vende já ao Nacional
foi pago com compulsórios futuros que os bancos RAET o valor de 882 milhões e 401 mil reais de FCVS
vendedores dos FCVS ao Nacional seriam compen- naquele valor de face. O senhor sabia desse montan-
sados. O senhor confirma essa operação? te de recursos na mão do UNIBANCO?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Perdão, se eu o quê? - Qual a importância?

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Se o se- O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Oito-
nhor confirma. centos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e um mil

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO reais.
- Essa operação foi feita pelo RAET com o Banco O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Central, eu não tive conhecimento da operação. - Não, mas essa operação, Deputado, eu não tomei

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL- Embora conhecimento. Não foi só o UNIBANCO que vendeu,
tenha sido no mesmo dia em que o senhor esteve no vendeu o BRADESCO, vendeu o Itaú, vendeu o real,
Banco Central protocolando a correspondência? vendeu o UNIBANCO, vendeu o BCN. Todos vende-

o SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO ram títulos. Isso eu fiquei sabendo depois. Mas, no
dia, o único ato meu foi mandar a carta para o Banco

- Não, eu não estive no Banco Central nesse dia pro- Central pedindo o RAET. Essas operações.... isso
tocolando. tudo eu não tomei conhecimento. Foi já com a admi-

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Mandou nistração, com o Conselho do RAET com o Banco
por fax? CentraL Eu não participei de nada disso e nem tive

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO conhecimento.
- Mandei por fax. O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma-

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Uma galhães Pinto, depois, agora, quando os peritos do
operação desse tamanho, com esse volume todo? Banco Central, os peritos da Polícia Federal, os peri-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO tos da Justiça Federal, todos já identificaram a fraude,
_ Não, não é uma operação, eu pedi apenas o RAET. que vem desde 1990, temos um laudo pericial em que
Isso tudo que V. Exa. se refere foi feito pelo RAET com aborda essas questões, todos comprovam que 90,
o Banco Central. Eu não participei de nada disso. Não 9"1, 92, 93, 94, 95 até outubro o Banco fraudou o ba-
participei e não tive conhecimento. lanço. O senhor continua afirmando que isso era um

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma- risco sistêmico?
galhães Pinto, no dia 14 do 11 de 1995, quatro dias O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
antes de todas essas operações, Dr. Roberto Konder - Isso eu não falei que é risco sistêmico. Eu disse o
Bornhausen e o Sr. Pedro Moreira Sales comunicam seguinte, que o problema de liquidez que poderia le-
ao Presidente do Banco Central, Sr. Gustavo Loyola, var o Banco a uma intervenção poderia gerar um risco
que estava sendo feita uma série de negociações en- sistêmico. Isso é o que as autoridades falavam.
tre o UNIBANCO e o Nacional. O senhor acompanhou O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - E o se-
essas operações e negociações? nhor acha que uma fraude continuada...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu tive conversas com eles sobre... o que se exami- - Mas que não repercutia, eu não tinha conhecimento
nava na época era uma fusão entre os dois bancos. disso e eu estava à frente do Banco... Quer dizer, à
Então, até aí, eu tive conversas com eles. frente... Eu estava... era o presidente do Banco.



O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
-Não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - O se
nhor não acha que é muita benevolência de um ban
queiro que quando um indivíduo não paga uma conta,
no dia seguinte - ele está cobrando em juízo o paga
mento - não ter feito nenhuma ação contra seus ad
ministradores que praticaram uma fraude de 5 bilhões
e 367 milhões e 941 mil 632 reais e 55 centavos num
banco? O senhor acha que essas coisas não precisa
ria ser tomada nenhuma medida?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu acho o seguinte, eles já foram afastados, quer di
zer, não... Mas acho que hoje o problema é mais com
o Banco Central e o UNIBANCO, não com eles. O
Banco Central, que fiscalizava permanente o Banco
Nacional, nunca nos apontou, nunca chegou ao meu
conhecimento que tinha esses problemas. A própria
empresa de auditoria externa nunca levantou isso,
nunca nos comunicou que havia isso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma
galhães Pinto, essa afirmação de V.Sa é idêntica a
nós dizermos que o delegado que prendeu o trafican
te é que é responsável pela cocaína apreendida, e,
não, o traficante. O Banco Central fez, Dr. Magalhães
Pinto, depois de uma série de atos de omissão e de
clarado aqui por vários administradores do Banco, do
Banco Central, inclusive pelo Dr. Cláudio Mauch, de
que esse é um caso de vergonha para o Banco Cen
trai, para não dizer de conivência - quem diz "coni
vência" sou eu. No mínimo, Dr. Magalhães Pinto. Nós
sabíamos que se a direção do Banco não tivesse co
nhecimento dessa fraude, o primeiro ato era tentar
responsabilizar os seus administradores, como faz
quando tem uma diferença de caixa, quando tem um
cheque pago sem fundo, quando tem aquelas medi
das todas que nós conhecemos, que o banco sempre
praticou, inclusive o Nacional.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É, mas, Deputado, eu só fui tomar conhecimento
disso depois do RAET. Eu não tinha conhecimento
desses fatos. Depois de apurados, e havia relatório da
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O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - O se- Comissão de Inquérito do Banco Central, é que fui to-
nhor está movendo alguma ação contra os dois admi- mar conhecimento desses fatos.
nistradores que o senhor declarou que eram respon- O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma-
sáveis pela fraude aqui ou não? galhães Pinto, no dia 20/11/1995, a segunda-feira -

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO 18, sábado, 19, domingo, 20, segunda -, o Banco
_ Não. Nacional, já sob o sistema de RAET, firma um crédito

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL _ Não rotativo de 4 bilhões 190 milhões de reais com o Ban-
co Central. Esses recursos todos são recursos do

move nenhuma?
Banco Central. Eu pergunto a V.Sa.: quanto é a dívida
do Banco Nacional em liquidação hoje para com o
Banco Central em face das operações do PROER? O
senhor tem noção?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Os valores hoje eu não posso dizer com convicção
quanto é não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Dr. Ma
galhães Pinto, os peritos, em abril de 2001, identifi
cam o valor de 7 bilhões, 967 milhões, 392 mil, 118 re
ais e 70 centavos, valores de 31/12/2000 - só pra
lembrar -, além de reservas bancárias a descoberto
de mais 7 bilhões, 569 milhões, 799 mil, 343 reais e
41 centavos, um pequeno subsídio, porque, após o do
banco liquidação extrajudicial, a massa passiva é rea
justada apenas pela TR da pequena quantia de 14 bi
lhões, 757 milhões, 318 mil, 770 reais. É essa peque
na operação que aquelas fraudes de operações de
natureza 917 que ficou, durante os anos de 90, 91,
92, 93, 94 e 95, os cofres públicos estão sendo obri
gados a cumprir, Dr. Magalhães Pinto, e que V.Sa.,
como controlador do banco, até hoje não sabia e nem
tampouco ajuizou uma única ação contra aqueles que
o senhor nomeou para acobertar esses atos. Portan
to, Sr. Presidente, muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra o Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sr. Marcos Magalhães Pinto, eu
queria iniciar essa argüição, perguntando ao nosso
depoente o seguinte: eu li um resumo da CPI do Se
nado. Eu queria saber o seguinte: o senhor depôs na
CPI do Senado?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não depus, Deputado.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E por que
que o senhor, sendo insistentemente convocado na
CPI do Senado, não foi depor?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, eu não fui insistentemente convocado. Quando
me convocaram eu tinha acabado de sofrer uma cirur
gia no pulmão. E os médicos me desaconselharam a
viajar. Eu fiz uma carta, um atestado médico para o



O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Acho que fez muito bom negócio.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E porque
que o senhor... como é que o senhor entende o fato de
que o UNIBANCO tenha pago um deságio de 300 mi
lhões, é isso?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Ágio?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ágio,
aliás, de 300 milhões?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- De 300 milhões?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É, ape
nas. O senhor achou baixo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Muito baixo.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E por que
que o senhor aceitou?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Porque isso foi negociado.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Foi im
posto, então, pelo Banco Central?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Foi o Banco Central que negociou, doutor.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas, o
senhor, na avaliação do senhor, isso foi uma facilita
ção para o UNIBANCO?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O quarto
banco?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Quarto banco.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pergunto
isso porque o Governo sempre diz que, uma vez não
socorrendo os bancos, o que nós entendemos como
um socorro aos banqueiros - e aí é um problema de
ponto de vista que eu vou lhe afirmar -, haveria um
risco sistêmico. Então, é óbvio que se o banco não ti
nha essa importância... Veja, o Banco Econômico é
3% do mercado. O senhor pode dominar um pouco
mais? O senhor acha naquele momento?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Acho, claro.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
Eu queria entender assim: como o senhor vê a com
pra do Banco Nacional, tendo um banco, o senhor
acha que o banco, o UNIBANCO fez um bom negó
cio?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
Então, eu queria perguntar o seguinte ao senhor: o
senhor era proprietário de um dos maiores bancos
privados do País, o Banco Nacional. Ele ocupava, na
quele momento, quantos por cento do capital bancá
rio? Qual é o tamanho do UNIBANCO em relação ao
conjunto? O Sr. Ângelo Calmon de Sá declarou aqui
que o banco dele representava 3% do capital bancá
rio, né? O Nacional representaria quanto aí nisso?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Ah, nunca fiz essa conta, eu não tenho idéia.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
não tem idéia do posicionamento do seu banco em re
lação ao conjunto do capital bancário naquele mo
mento?
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Presidente da Comissão dizendo da minha impossibi- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
lidade de viajar no dia marcado. - O que eu posso dizer é o seguinte: devia ser o quar-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor to.
estava no exterior nesse período?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, eu estava aqui no Brasil.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quem fa
lou insistentemente é o relatório da CPI, não é afirma
ção minha. É afirmação do relatório da CPI.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não foi insistentemente. No dia marcado eu ex
pliquei que ...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE- Sim, mas
o que dá a entender ali é que novos convites foram fei
tos ao senhor, e o senhor não compareceu. Os outros
compareceram. Tem os depoimentos do Sr. Andrade
Vieira, do Sr. Ângelo Calmon de Sá. O único depoi
mento que não consta na CPI do Senado é do senhor.
Naquele momento havia algum problema para o se
nhor depor, a não ser o seu problema de saúde?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Foi um
problema de saúde, então, que o impediu de depor?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Problema de saúde. Foi.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Agora o
senhor está tranqüilo pra depor aqui?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Estou, graças a Deus, com saúde.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Dois anos
depois.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Com a saúde estou bem.



O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Nesse caso, nenhuma.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas o se
nhor está sendo processado?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Estou.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Está cer
to. Por que que o senhor acha que está sendo proces
sado? Qual é o central da acusação que fazem ao se
nhor nesse processo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu sou processado como todos os administradores.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas qual
é acusação central que lhe fazem no processo?
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O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO Pimentel, o próprio Relator perguntou sobre a fala do
- Acho que foi. Sr. Gustavo Loyola a respeito das fraudes do Nacio-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O Banco na/o Eu não quero... Nós podemos aqui, inclusive citar
Central agiu para empurraro mais rápido possível e... o que está colocado como problemático no Nacional,

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO num período que vem desde 1988. Foi citado pelo
- Não sei se empurrar. Eu sei o seguinte: que esse va- próprio Presidente do Banco Central, contas fantas-
lor é muito baixo. mas, contas de pequenos clientes que não sabiam

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quanto o que tinham tomado empréstimos volumosos ou que
senhor avaliaria um ágio para a marca do Banco Naci- h~vi~m deixado de operar no banco e etc. O problema
onal naquele momento? pnnclpal, Dr. Magalhães Pinto, é o seguinte: o Presi-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO dente?o Banco Central disse que houve fraude nes-
_ Acima de 1 bilhão, quer dizer, acho que chegaria a se p~nodo t~do, recon.hec~ a c~lp~ do ~a~c~Central
mais de 1 bilhão e meio pela incapacidade de flscallzaçao, ISSO e publico e no-

O SR. DEPUTAOC) IVAN VALENTE _ Então di- tório, não é~ Eu queria entender o segui.~te: o senhor
gamos assim ... ' acha ~ue nao tem ~enhuma responsabilidade nessa

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO quest~o ~omo Presidente do Banco.: como controla-
P I ed dor principal do Banco? O senhor nao tem nenhuma

- e a r e. _. responsabilidade nisso? E também eu queria saber o
O SR: DEPUTADO IVAN VALENTE - Entao, dl- seguinte: quem se beneficiou disso durante esse pe-

gamos assIm que, pelo balanço do senhor, o Banco ríodo todo?
Central e o Tesouro perderam no mínimo 700 milhões --
de reais nessa transação com o UNIBANCO? 0_S~. MARCO~ CATA~ MAGALHAES PI~TO

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO - Eu n~o tive con~eclmento diSSO, conforme faleI. Eu
.. nunca tive conhecimento.

- Quem perdeu fOI o Banco Nacional né que ficou
com problema. ' , O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - De que

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Mas havia problemas?
quem bancou... O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO - ~robl~ma~. ~abia que nós tínhamos um problema
_ Uma parte do Banco Nacional hoje sob liquidação de Inadlmplencla, mas que era um problema de todos
deixou de receber isso. os bancos no mercado.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sim, mas O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quer di-
quem bancou o prejuízo do PROER foi o Tesouro, foi zer, o senhor não assume nenhuma responsabilidade
a viúva. Não foi o Banco Nacional. nisso?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, o PROER parece que são as, como chama, a - Não.
reserva bancária, né? O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Nenhu-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Essa é ma?
outra discussão.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É uma discussão.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - A discus
são da reserva bancária e do FGC eu nem quero fa
zer com o senhor nem com nenhum outro banqueiro
que venha depor, porque isso é uma questão de inter
pretação para o Banco Central. Não tem nada de re
serva bancária. O FGC tinha 160 milhões e empres
tou 3 bi para o BAMERINDUS. Não tem isso. Isso aí é
conversa do Sr. Pedro Malan, do Sr. Loyola pra dizer
pra mídia e pra sociedade que o Governo não foi so
correr banqueiro. Mas foi. É outro problema. Não que
ro discutir isso aqui, eu quero discutir o seguinte: o se
nhor já respondeu ao Deputado Temer e ao Deputado
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o SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É de... Acho que a central é maquiagem do balanço.
E são várias outras.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - São es
sas que eu estou citando aqui para senhor e que o se
nhor está falando que é absolutamente inocente.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
está... Presta atenção no raciocínio, Sr. Marcos Maga
lhães. O senhor está falando que é absolutamente
inocente, que o senhor e o Banco Nacional não se be
neficiaram dessas irregularidades durante dez anos.
No entanto, o senhor entende que haviam dirigentes
do banco, o senhor citou aqui, o Sr. Arnaud, o Sr. Cla
rimundo, que eram detentores de informações privile
giadas e que sabiam disso tudo. E o senhor respon
deu ao Deputado Pimentel que não move nenhuma
ação contra eles, mesmo depois que o senhor passa
a ser publicamente acusado e execrado. Com todo o
desgaste que aconteceu, o senhor não se digna a
mover um processo contra essas pessoas que suja
ram o seu nome na praça, que levaram o banco à ban
carrota. Eu queria entender esse processo sincera
mente.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Deputado, esses dois ex-administradores também
estão sendo processados. Nós estamos no mesmo
barco, quer dizer, eu estou sendo processado junto
com eles.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sim, mas,
espera um instante. Está comprovada que há fraudes,
há balancetes fraudados, há um processo. E o senhor
falou: "Eu não tinha conhecimento conhecimento, por
que eu estava lá em cima." Mas eles que estavam no
comando, têm o conhecimento. Alguém tem que ter. O
Banco Central vai lá e manda um... o Banco Central
mesmo enviou ao Ministério Público um processo
através do Ministro Pedro Malan. Alguém tem que ser
responsável. Se o senhor diz que não é, eles são. Se
eles são, o senhor não os processa por uma causa
tão grande, isso é que acho que a CPI quer saber,
porque nós não podemos ouvi-lo na CPI do Senado
há mais tempo pelas razões ditas no começo. Eu gos
taria que o senhor explicasse um pouco isso.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- No processo, o que eu pretendo provar é que não só
eu, como os controladores do banco, e acredito que
alguns outros diretores, não têm nada a ver com isso.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Os con
troladores?

Outubro de 2001

o SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas os
executores de política, o Sr. Arnaud e o Sr. Clarimun
do... eles são controladores também?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não. São administradores.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Adminis
tradores. Estou falando desses daqui.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Mas o processo é que vai dizer, Deputado, que...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O proces
so independe, Dr. Magalhães. Veja o seguinte: o des
gaste da sua imagem, a bancarrota do seu banco,
não seria um motivo suficiente, já que o senhor é ino
cente, estava por fora, para o senhor moveu uma
ação contra esses cidadãos que fraudaram balance
tes, que levaram o seu banco à bancarrota e levaram
a sua imagem à bancarrota? Não seria um motivo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Aí eu não sei. Antes eu tenho que ver com os meus
advogados, porque eu não ... Não sei nem o que adi
antaria eu fazer ...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ou é por
que o senhor tinha uma estreita relação com esses
dois cidadãos que eram de absoluta confiança sua?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
-Não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E o se
nhor, então, evidentemente não vai processá-los. Os
senhores vão fazer na imprensa e na Justiça um certo
jogo de empurra, que alguém tem que ser responsá
vel por isso.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
-Claro.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Uai!

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Isso vai ser provado na Justiça.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
espera, então, que com bons advogados o senhor se
safe dessa questão aí?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Espero que se faça justiça.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Que se
faça justiça?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Também
espero, Dr. Magalhães Pinto. Eu também espero. Eu
sei que tem bons advogados. Eu queria fazer uma ou-
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tra pergunta ao senhor o seguinte: o Banco Econômi- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mais ou
co sofreu intervenção em agosto de 95. °Banco Na- menos.
cional sofreu o RAET. E, depois, através do mecanis- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
mo do PROER, em novembro de 95, foram poucos - No mês de agosto de 95, de 1995.
meses de diferença. Nesse período, o senhor, ou os
controladores da sua família, encontraram com o Pre- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Agosto.

Na época em que o UNIBANCO, que o Banco Econô-
sidente da República, o Sr. Fernando Henrique Car- .
doso? mico sofreu...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
_ Não. - Foi depois, não é?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Nenhuma O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Foi depo-
vez? is, então?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
_ Nenhuma vez. - Foi.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Sua famí- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então, foi
lia não tem nenhum contato com a Presidência da Re- assim, um mês antes, dois meses antes, né?
pública? O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO - Digamos vinte dias, um mês depois, porque o Eco-
_ Nenhum contato. nômico foi dia 11 de agosto, parece.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Não hou- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Exata-
ve nenhuma preocupação com isso? mente.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Quando eu achei que tinha que tratar desse - Foi depois.
assunto com o Governo, eu tratei com as autoridades O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Foi depo-
monetárias. Nunca pensei... is disso?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - No caso o O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Presidente do Banco Central ou o Ministro Pedro Ma- - Depois disso.
lan? O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então. eu

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO posso dizer, em média, inclusive para o nosso Relator
- Não, o Presidente do Banco Central. registrar, que apenas dois meses antes, mais ou me-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Direta- nos, ou até menos, um mês antes, o senhor estava
mente? em negociações com o UNIBANCO para uma fusão.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO °senhor mesmo disse, eu ouvi bem, em condições
_ Diretamente. praticamente iguais: 50%.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Na sua O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
fala, o senhor disse o seguinte: que, antes de havera-É. era o que se imaginava sim.
medida, o RAET, e a intervenção do Banco Central, O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Exata-
via PROER, e a viabilização do UNIBANCO, o mente. Então, apenas um mês antes. Um mês depois,
UNIBANCO propôs ao senhor uma fusão e o Banco um mês depois a parte boa, o seu banco, o Banco Na-
de Boston propunha a compra do banco. ° senhor cional, é vendida por um 1 bi, é isso, né? Aliás, a parte
pode precisar quando foi feita essa proposta, as boa valia quanto naquele momento? A parte boa do
duas? Em que período isso aconteceu? UNIBANCO, o senhor lembra?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Quando? - Do UNIBANCO?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quando? O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Do seu
Quando o UNIBANCO se reuniu com o senhor, o se- banco, do Banco Nacional, aliás.
nhor falou que não caminhou... nas respostas que O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
deu aos outros Deputados. o senhor disse que não - Aí não é a parte boa, eu penso no banco como um
caminhou essa questão. Quando? todo, não é?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, por-
- Data precisa eu não sei, mas... que, no processo do PROER, assim como também no
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BAMERINDUS, foi dividida entre parte boa e parte O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Porque o
ruim. A parte boa era adquirida pelo comprador. O senhor não reconhece que havia problemas de dez
Banco Central facilitava isso, inclusive através de um anos atrás que vinham se acumulando. O senhor ti-
mecanismo que eu vou citar aqui em seguida, tá cer- nha uma proposta de compra do Banco de Boston, o
to? E a parte ruim ficava com o Banco Central, fazer o senhor queria negociar em condições iguais com o
abacaxi. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte: UNIBANCO e, de repente, o banco entra em crise de
em apenas um mês o senhor estava numa condição liquidez acelerada. Quer dizer, o banco era tão sólido
de fazer uma fusão que podia ter um impacto, me pa- que um boato de mercado era capaz de detoná-lo, é
rece, qualquer fusão bancária, pelo que eu acompa- isso?
nho pela imprensa, quando acontece uma fusão ban- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
cária desse tipo, o mercado fica eufórico inclusive, - É.
não é isso? Então, isso seria um acontecimento aus- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É isso
picioso para o mercado. É... Apenas um mês antes, que acontece?
no mês seguinte, o Nacional vai à bancarrota, é com- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
prado pelo UNIBANCO e é criado um mecanismo es- _ O falatório no mercado...
pecial do dia pra noite, na calada da noite, de sexta
pra segunda-feira, pelo Banco Central pra evitar isso. O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Apenas
Como é que o senhor explica isso? O senhor tinha isso detona?
duas propostas, inclusive tinha proposta de compra O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
pelo Banco de Boston. Como é que aconteceu isso - Notícia nos jornais, a própria notícia que eu comen-
aí? Explica um pouco aí. tei com V. Exa. da fusão. A melhor notícia sobre o ban-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO co é a notícia que não sai. Que o banco vive da confi-
_ Esses entendimentos... Não foi um mês antes, acre- ança do público. Então, se você é objeto de falatório
dito que dois meses antes do RAET. E conforme tanto tempo, acaba chegando a esse...
V.Exa. está dizendo que o mercado receberia muito O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
bem, isso virou manchete no jornal durante pratica- não acha que o senhor foi beneficiário com um banco
mente todos os dias. Se falava na fusão Nacio- que, naquele momento, estava insolvente de dinheiro
nal/UNIBANCO. subsidiado e foi socorrido por um banco que criou um

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ E era verdadeiro fundo perdido, o PROER? O senhor não
se julga privilegiado por isso?

esse o termo? Fusão mesmo que aparecia na im- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
prensa?

- Que fui beneficiado?
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

_ Fusão. Saía fusão. O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É, o seu
banco estava insolvente, vem dinheiro subsidiado -

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Em condi- porque os juros que são pagos pelo PROER são juros
ções iguais inclusive? Próximas ainda? altamente subsidiados - por um fundo... Quer dizer, o

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO senhor se julga privilegiado pela salvação?
- Não, não se noticiava o tipo de condições, mas se O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
falava na fusão. O que acabou também nos prejudi- - Não, privilegiado em quê? Perdemos o banco, os
cando, porque eu ficava falando fusão, ou na fusão, e bens indisponíveis.
não saía a fusão. E a coisa aí, o poder de liquidez veio O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Se não
com mais gravídade e nós tivemos, então, que chegar houvesse a intervenção do PROER, como é que ia fi-
a essa situação de ir para o RAET. car a sua situação?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E por O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
quê? _ la ficar muito difícil.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pior do
- Problema de liquidez. que está?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Isso foi O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
um raio em céu azul, então? - Não, o RAET, não é? Eu diria o RAET.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E a provi-
- Não. dência tomada em seguida, subsidiar o comprador,
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os juros, etc., o banco, o UNIBANCO, isso tudo foi fei- O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Que o
to por fora, não foi feito pelo senhor, concorda? O se- Banco Central tinha pleno conhecimento da insolvên-
nhor vinha negociando com o UNIBANCO, mas, de cia do seu banco e ele podia ter intervindo a bem mais
repente, quem fez a negociação com o UNIBANCO tempo do que interveio?

foi o Banco Central. O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO - Não, não acred~o.

- O Banco Central. O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quer di-
a SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor zer que a insolvência foi da noite para o dia mesmo?

já não tinha mais nada a ver.
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

_ Nada. - Não, foi nos últimos dias, ali perto de 18.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Eu quero O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Raio em
saber isso. Se o Banco Central não intervisse nessa céu azul, não é? "Todavia, em face das negociações
condição, como é que ficaria a situação de vocês? que estavam sendo tratadas com o UNIBANCO, deve

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO ter acordado com as partes envolvidas, Nacional e
UNIBANCO, para que os atos referidos nos subitens,

- A situação estava muito difícil, tanto o"

1.2 e 1.5, supra, que diz o seguinte: "A diretoria do
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O que BACEN aprovou um voto autorizando ao Conselho

que aconteceu com o seu patrimônio, com a sua situ- Diretor do RAET somente fossem apresentados e im-
ação? O senhor não se julga privilegiado? plementados após a publicação da Medida Provisória

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO 1.182, de modo a permitir um enquadramento da ope-
- Não, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte: o ração nas disposições desse ato legal." Bom, diz aqui
que que aconteceria com o banco? O que acontece- o Procurador: "Tal conclusão decorre dos seguintes
ria com o País? fatos: não é crível que, num sábado, se pudesse to-

a SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O País mar conhecimento de uma edição extra do Diário Ofi-
estaria do mesmo jeito, Dr. Magalhães Pinto. cial, e com base numa medida provisória nele publi-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO cada, fossem praticados os seguintes atos: o Presi-
- Bom, isso aí é... dente do Banco Nacional apresentar pedido de de-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Essa his- cretação do RAET, o BACEN analisar o pedido e de-
tória aí não cola. (Risos.) cretar o regime solicitado e, em seguida, o Presidente

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO do UNIBANCO tomar conhecimento da MP e do ato
- É o que as autoridades afirmam e os próprios espe- de decretação da RAET, preparar proposta de aquisi-
cialistas. ção de parte do Nacional, já dentro das novas nor-

a SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Aí estaria mas, e apresentá-Ias ao Banco Central. Este, o Banco
onde sempre esteve. Perfeito. Mas eu queria, ainda fi- Central, recebera a proposta do UNIBANCO, reunira
nalizando, perguntar o senhor o seguinte: olha, eu es- a sua diretoria, analisara a proposta e deliberara so-
tou aqui com o relatório do Ministério Público, manda- bre a mesma, determinando todas as diretrizes a se-
do pra cá, uma síntese, e ele traça um perfil do que rem seguidas, inclusive com análise dos valores que
aconteceu nesse processo de acerto entre o envolvem a operação que certamente demandavam
UNIBANCO e o Banco Nacional, até... então ... à pu- análises dos setores técnicos da autarquia do Banco
blicação da resolução, e depois a intervenção via Central. Também pesa, para essa conclusão, o fato
PROER. Esse Procurador, o José Leovegildo, Procu- de que o Banco Central havia determinado, naquela
rador da República, diz o seguinte: "Os dados acima oportunidade, que o Nacional adquiriria créditos do
apresentados conduzem à seguinte ordem de pre- BRADESCO, do Itaú e do UNIBANCO perante o
sunção: o Banco Central, anteriormente ao dia FCVS. Se se tratasse de uma situação que o BACEN
18/11/95, data da decretação do RAET no Nacional, somente tivesse tomado conhecimento naquela data,
devia ter pleno conhecimento da situação de insol- como poderia ele saber que essas instituições tinham
vência desse banco." Pleno conhecimento. O senhor a disponibilidade de tais créditos nos montantes que
concorda com isso? foram negociados e que desejavam ser deles com de-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO ságios de 50% do valor em face dos mesmos." O que
- Que o Banco .. , o senhor tem a dizer sobre isso, Dr. Magalhães Pinto?



O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E tinha
mecanismo, foi usado para mandar divisas para esse
banco no exterior, no Paraguai, no caso? O senhor
sabe?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Que mecanismo que era usado para mandar dinheiro?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Isso. Que
tipo de conta foi utilizada?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Pra criar o banco?
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O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, para
- O que eu posso dizer é o seguinte: da minha parte, o mandar recursos daqui para o Paraguai pra esse banco.
que eu fiz foi apenas pedir o RAET. O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O resto, o - Não, se tivesse ...
Banco Central foi um pai para o UNIBANCO e para o O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O senhor
senhor. É isso? confirma que foi feito por intermédio das contas

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO CC-5?

- Não, não foi um pai. O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO -
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quer di- Essas contas funcionavam pra qualquer país, não é?

zer, vocês compram... O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas foram
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO feitas pela conta CC-5. O senhor confirma, não é?

- Essa medida não foi... O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO-
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Vocês CC-5 é uma conta... a Carta Circular n° 5, do Banco

vendem com deságio de 50 e depois recebem pelo Central, cujas operações são todas feitas, registradas
valor de face. É isso? no Banco Central. São contas que qualquer banco faz.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - E por que
- Mas o PROER já foi aplicado em vários outros ban- os bancos usam muito essa conta? O senhor sabe
cos depois disso. Então, não acredito que tenha sido me dizer?

pra nós. O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O que o - São remessas para o exterior, vindas de dinheiro do

senhor está dizendo não foi pai só para o senhor, de- exterior também, recursos... vir, formalmente, pelo
pois ele foi para o BAMERINDUS também. Banco Central. Vir e ir.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito.
- Não, pra nossa certamente não foi. O que nós fize- Finalizo só perguntando o seguinte: o senhor é teste-
mos foi fazer um RAET, pedir o RAET. munha de que o Banco Central entrou com recursos

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Perfeito. para vender o Banco Nacional ao UNIBANCO. O se-
Eu queria só fazer uma última pergunta aqui que me nhor concorda com essa afirmação?
ficou aqui na... Entre umas irregularidades que foram O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
citadas nesses relatórios, queria dizer ao senhor o se- - Concordo. O PROER não tem dúvida.
guinte: está urna que é considerada uma fraude. O O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ É um me-
Nacional criou uma empresa no Paraguai, o canismo utilizado para isso. E essa dívida que o se-
INTERBANCO. O senhor confirma isso? Existia uma nhor tem com o seu banco, ainda tem com o PROER,
empresa? pretende pagar como?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Urna empresa não, um banco. _ Essa dívida está garantida com o título FCVS.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ O senhor

INTERBANCO? tem uma dimensão de quando... Só para lhe apresen-
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO tal' uma questão, o ex-Controlador do Banco Econô-

- É. mico, Ângelo Calmon de Sá, disse que praticamente
ele está livre da dívida dele, porque ele ficou com títu
los da dívida pública, que valorizaram uma barbarida
de, então, ele está fechando contas, está liqüidando.
No seu caso, qual é a sua situação? O senhor deve
quanto e quanto é que o senhor pretende ...? E atra
vés de que mecanismo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Ele tem títulos cambiais.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não é o
seu caso?
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O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O objetivo de beneficiar o Banco Nacional sob inter-
- Não é o nosso caso. venção, que pode, ao final, ter ou o seu saldo positivo

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O seu é ampliado, ou o seu saldo negativo reduzido por conta
FCVS? dessa operação?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO-
_ FCVS. Eu não tenho a menor idéia de quanto isso Deputado, essa operação foi feita pelo Banco Central.
pode acontecer. Não faço idéia. Acredito que demore. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Mas

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE _ Perfeito, eu estou pedindo uma opinião sua em relação a isso.
Presidente. Obrigado. O SR. MARCOS CATÃO M6AGALHÃES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) PINTO - Sei. Agora, esses bancos são beneficiados
_ Concedo a palavra ao próximo Parlamentar, Ricar- também. Esses cinco bancos que eu nomeei.
do Berzoini. Mas antes, eu gostaria de convidar o De- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
putado João Carlos Bacelar para ocupar momentane- Sim.
amente a Presidência, em função de convocação O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
para votação da instalação de uma Comissão Especi- - Eles estavam em prejuízo, quer dizer, foram com-
ai de uma Emenda Constitucional. Pediria a V.Exa., prados os títulos que geraram lucros para esses ban-
por alguns instantes, assumir a Presidência. Com a coso Parece que não houve exigência durante algum
palavra o Deputado Ricardo Berzoini. tempo daquelas operações obrigatórias no Sistema

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr. Financeiro de Habitação...
Presidente, Sr. depoente, gostaria de, em primeiro lu- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Só
gar, abordar essa questão da operação que foi feita já uma estimativa de 15 bilhões que não estão no mer-
sobre RAET, da aquisição de títulos do FCVS pelo cado. Até hoje esses bancos não estão cumprindo as
Banco Nacional, sob intervenção. No meu entendi- exigências. Algo em torno de 15 bilhões de reais que
mento e no entendimento dos peritos que fizeram deixam de ser aplicados nos programas habitaciona-
uma auditagem numa ação popular, movida por mim, is, na caderneta de poupança e outras fontes de cap-
quando Presidente do Sindicato dos Bancários de tação vinculadas ao SCVS por conta dessa permis-
São Paulo, contra o PROER - inclusive, na época, são que o Banco Central deu. O senhor concorda, en-
conseguiu-se suspender o PROER por cerca de doze tão, que houve um benefício a esses bancos? Mas no
dias, depois a liminar acabou sendo suspensa -, é seu entendimento não houve um benefício ao Banco
que houve uma operação, quer dizer, foi montada Nacional.
uma equação para ampliar as garantias que a chama- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
da parte ruim do Banco Nacional teria frente aos em- - Eu não sei avaliar bem qual era o deságio desses tí-
préstimos do PROER. A operação é basicamente a tulos na época. Eu sei que o Banco Nacional. .. , quer
seguinte: títulos do FCVS, que estavam no balanço dizer o RAET comprou por 35% do valor.
de vários bancos, lançados parcial ou totalmente O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
como prejuízo. O senhor citou BRADESCO, Itaú, Comprou por 50% no geral, sendo que 35% em caixa
Real, UNIBANCO... e 15% por desobrigação de compulsório.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- BCN. - Foi o que eu entendi.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Mas
BCN. Nossa Caixa, Nosso Banco, me parece, tam- no seu entendimento não houve benefício. São títulos
bém comercializou a posteriori, não foi na mesma que no mercado, na época, quem quisesse comprar,
época. Esses bancos venderam títulos que estavam se chegasse junto a um desses bancos com 30% do
lançados, muitos deles com prejufzo total, portanto, ti- valor de face, compraria. Eu sou bancário, na época,
nham já para o banco, para efeito de balanço, valor atuante mais do que hoje na área bancária, eu tinha
zero, esses títulos foram adquiridos pelo Nacional, conhecimento de que era possivel comprar. Não é um
sob intervenção, por 50% do valor de face, gerando título facilmente negociável. Mas era possível com-
um lucro extraordinário, que foi registrado no balanço prar títulos dessa natureza em torno de 30% do valor
desses bancos assim que fechou o semestre. O se- de face. Como o Banco Central montou uma opera-
nhor não entende que nesse caso houve um benefí- ção que resultou no valor de 83% do valor de face, se-
cio, uma operação montada pelo Banco Central com gundo declaração do Sr. Gustavo Loyola nesta Co-



- É.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O

Sr. Clarimundo exercia a função de Vice-Presidente?
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

- Vice-Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O

Sr. Arnaud também?
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

- Perdão!
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O

Sr. Arnaud.
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

- Arnaud.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 

Arnaud.
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

- Também.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, do Banco.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Do
Conselho de Administração?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Eu fazia parte do Conselho de Administração.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Descreva, por favor, qual era a formatação institucio
nal do Banco. O Banco tinha um Conselho Diretor e
um Conselho de Administração. É isso?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Tinha um Conselho de Administração e tinha
uma Diretoria.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Isso. Conselho Diretor.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu era Presidente da Diretoria.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Da
Diretoria.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
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missão, para o balanço do Banco Nacional, sob inter- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
venção, significa que se pagou mais do que valia, por- - Eu prefiro não.
tanto, houve um benefício aos bancos devedores, e O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Va-
que o Nacional, sob intervenção, teve um benefício de mos mudar de assunto. Eu quero voltar a um ponto
mais 33% sobre os 50% que valeria, digamos, para que o Deputado Pimentel e o Deputado Valente abor-
aquisição, para efeito de valor, um benefício maior daram aqui anteriormente. O senhor, na época, era
ainda. Presidente do Conselho de Administração do Banco

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO Nacional?
- Deputado, segundo o seu raciocínio, esses títulos O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
valiam na época 30%. - Não. Eu era Presidente do Banco.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
Cerca de 30%. senhor era Presidente do Banco, do Conselho Dire-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO tor?
- O Banco Nacional pagou 35%.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
Banco Nacional pagou 50%, mas foi lançado pelo va
lor de face praticamente. Não é exatamente o valor de
face, mas teve um benefício de 33% sobre o valor do
custo de aquisição.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- O que eu sei é que ele pagou 35%.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Sim. Mas qual é o valor para efeito do processo do
PROER, ou seja, da apuração, da liqüidação?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- O valor desses títulos?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Como foi contabilizado?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Isso eu não sei.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Oi
tenta e três por cento, confirmado nesta Comissão
pelo Dr. Gustavo Loyola. Ou seja. houve um ganho
por parte do Banco Nacional, sob intervenção, porque
ele usou um dinheiro emprestado pelo Banco Central
para comprar por um valor, e o Banco Central aceitou
como garantia por um valor bem superior. Se o senhor
estivesse examinando essa operação de fora, sem in
teresse nenhum no processo, me parece claro que
houve um ganho.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Deputado. essa operação foi feita pelo Banco Cen
traI.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Eu
sei. Eu estou pedindo sua análise.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu não quero entrar muito no mérito da operação,
porque tudo foi feito pelo Banco Central. Nós não tive
mos nenhuma participação.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
senhor não quer emitir opinião sobre isso.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- No
entanto, o senhor tem a impressão de que o Sr. Clari-

RICARDO BERZOINI - mundo e o Sr. Arnaud sabiam, porque tinham envolvi
mento mais cotidiano com a administração.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- S6. Certo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- E o
senhor sabe da sua responsabilidade como administra
dor. Ou seja, muito embora o senhor pudesse não estar
envolvido com o cotidiano do Banco, mas legalmente o
responsável principal pelo Banco era o senhor.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- E o
senhor, de fato, acha que o Sr. Clarimundo e o Sr.
Arnaud agiram de maneira correta na relação...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - ...
deixa eu só completar a pergunta - na relação estatutá
ria de diretoria, eles agiram de maneira correta, com
suas obrigações perante o Presidente do Banco?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Não acho. Acho que eles deveriam ter levado o
assunto ao meu conhecimento.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- No
entanto, o senhor considera suficiente simplesmente
o processo que corre contra eles pelo Banco Central.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eles estão sendo processados também.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
senhor não acha que o senhor foi prejudicado, do
ponto de vista material e moral, por esses dois cida
dãos, entre outros que podem ter se envolvido com
isso?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Fui prejudicado por tudo que aconteceu. Mas aí fo
mos vítimas também do noticiário de imprensa... Hou
ve tanta coisa que colaborou para nos prejudicar e
nos atingir.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- A
deficiência de liqüidez que o Banco Nacional tinha era
coberta através de que mecanismo até o fatídico sá
bado? Através de empréstimos no Interbancário, as
reservas bancárias...Como é que o senhor estava
acompanhando esse processo nas últimas duas se
manas? O senhor tinha relat6rio diário sobre isso?
Sabia quem estava socorrendo o Banco?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu tinha notícias, me davam notícias de que ele es
tava socorrendo... Havia os bancos que participavam
desse Interbancário que nos ajudavam. Eram doado
res de recursos para o Banco.

O SR. DEPUTADO
Também.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eram vários Vice-Presidentes.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Vice-Presidentes. Eu conhecia essa estrutura. Inclu
sive tive a oportunidade de negociar com várias
Vice-Presidências, na época, como dirigente...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Benedito Duarte.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Be
nedito Duarte, que depois foi Presidente da FEBEM
em São Paulo; a Dona. Eliana Zen, que foi Vice-Presi
dente de Recursos Humanos e Administração, e ou
tros. O Banco, evidentemente, além da auditoria ex
terna, que era a KPMG que fazia, que por sinal conti
nua auditando o Banco Nacional sob intervenção, es
tranhamente...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Eu soube disso também.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
...além da KPMG que fazia auditoria externa, o Banco
Nacional tinha uma auditoria interna. O senhor, como
Presidente do Banco, nunca procurou saber por que
essa auditoria interna não detectou as fraudes prati
cadas pelo Sr. Clarimundo e Sr. Arnaud?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Não vinha a meu conhecimento isso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Em
nenhum momento, em todos esses anos, o senhor foi
Presidente do Banco muitos anos...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Fui.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
...como controlador. O senhor em nenhum momento
(a auditoria) apurou nenhuma dessas operações?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Nenhum caso. Nem a auditoria interna, nem a exter
na, nem o Banco Central.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
senhor nunca tratou desse assunto com os Srs. Arna
ud e Clarimundo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Nunca? Esse assunto nunca veio à tona?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Nunca veio.
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o SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O rar a crise de liqüidez e, portanto, precisava pedir a
senhor manteve contatos nesses dias por telefone RAET?
com outros bancos pedindo ajuda? O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO - - Foi na sexta-feira.
Não. A nossa própria tesouraria fazia esses contatos. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Na

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Di- sexta-feira, ao final do dia?
retamente. O senhor em nenhum momento conver- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
sou com o Sr. Lázaro Brandão, com o Sr. Roberto Se- - Na sexta-feira. Pela situação do que ocorreu duran-
túbal? te o dia, eu vi que segunda-feira ia ser...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _
- Não. Nunca. Houve um volume de saques muito grande?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Nunca conversou? _ Muito grande. Eu acho que até teríamos dificulda-

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO des em obter recursos no Interbancário.
- Sobre esse problema de liqüidez, nunca. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Então na sexta-feira o senhor tomou a decisão e co-
Nesses dias o senhor conversou sobre a situação do municou ao Banco Central. ..

Banco com as pessoas? O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO _ No sábado.

- Também não. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Foi
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - na sexta ou no sábado? O senhor tomou na sexta e

Também não? formalizou no sábado?
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

- Não. _ Perdão. Na sexta-feira, eu cheguei a essa conclu-
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O são. No sábado, o Presidente do Banco Central, o Sr.

Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal socorri- Gustavo Loyola, me ligou dizendo que queria fazer o
am o Banco Nacional? RAET, porque ele tinha conhecimento da situação.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _
- Socorriam. Antes de o senhor pedir, ele disse que ia fazer?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Eram importantes nesse processo ou eram secundá- _ Eu tinha falado com ele que a situação estava insus-
rios? tentável.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _ O
- Não. Eram importantes. senhor falou na sexta?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
Eram importantes? _ Falei na sexta-feira.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _ Na

- Eram. semana toda o senhor manteve contato com o Banco
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Na Central ou só na sexta? O senhor se recorda?

quinta e na sexta-feira esses bancos, Banco do Brasil O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
e Caixa Econômica Federal, deixaram de socorrer ou

- Devo ter tido alguns contatos, mas...continuaram socorrendo?
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Na

sexta o senhor comunicou que a situação era grave?POINTO - Continuaram socorrendo.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Até O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

a sexta-feira? - Exatamente.
O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - E

- Eles e acho que outros bancos também. no sábado ele lhe telefonou...
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Qu- O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO

ando que o senhor concluiu que não tinha como supe- - No sábado ele me comunicou que iria fazer o RAET.
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o SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Nesses dias o senhor não teve contato com o
UNIBANCO?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Não tive.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Ne
nhum contato?

O SR. MARCOS CAlÃO MAGALHÃES PINTO
- Nenhum.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - E
ele, ao comunicar que ia fazer o RAET, não falou que
estava já em contato com o UNIBANCO...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não falou.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- E
ele lhe sugeriu que o senhor pedisse o RAET?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Ele sugeriu que eu fizesse uma carta pedindo o
RAET. Achava que ficava melhor.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
senhor passou um fax...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Fiz a carta e mandei um fax.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
...um fax para o Banco Central, em Brasília, para que
procedesse ao RAET?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Exatamente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
senhor teve algum contato com o UNIBANCO posteri
or a esse fato, ou não houve contato nenhum?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Nunca mais.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
UNIBANCO lhe propôs uma sociedade ou fazer um
processo de fusão.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Fusão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Qual foi o motivo que não prosperou a negociação: fo
ram valores, ou o UNIBANCO fez alguma auditoria
prévia para...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Chegou ao ponto em que o próprio Banco
Central nos afastou das negociações.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
Banco Central afastou o UNIBANCO?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Nos afastou, o Banco Nacional.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Como que foi esse processo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Simplesmente não tivemos mais contato com o
UNIBANCO. Ele falou que ele conversaria e tal. ..

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI-Isso
foi quando?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Ah, isso... Acho que uma semana.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
Banco Central entrou no processo de: "o senhor pode
deixar que eu acerto"?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- É.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
senhor acha normal isso? Essa situação?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Fica fora. Eu não sabia o que estava aconte
cendo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- E o
senhor se resignou, não avaliou que precisava...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não podia fazer nada.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
... fazer um contato com o Ministro da Fazenda para
entender aquele processo?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Eu não procurei.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O
senhor perdeu o seu Banco, uma família tradicional
de banqueiros perdeu o seu Banco. O Banco Central
operou, ao que tudo indica, no processo, já tendo em
vista a solução via UNIBANCO; havia uma crise de li
qüidez que, no meu entendimento, acompanhando na
época o processo como um todo, poderia ser supera
do com um RAET...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Poderia.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI
-...com o Banco aberto para posterior solução dos
problemas e a eventual devolução aos controladores
ou a venda ao controlador. E, no entanto, o senhor
não se julga prejudicado e não...

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não. Julgo prejudicado, porque se tivesse feito essa
operação do RAEl isso nos daria tempo inclusive de
negociar o Banco, sem nenhum problema de
PROER, nem, nada disso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Não
lhe parece uma decisão arbitrária da autoridade mo-
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netária, que beneficia um determinado banco, que da
noite pro dia praticamente duplica a sua rede de
agências, duplica a sua base de correntistas, alcança
um padrão que lhe permite sonhar disputar com o Itaú
ou BRADESCO. A autoridade monetária faz essa ne
gociação, o afasta do seu legítimo direito de negociar
e entrega para o UNIBANCO. O senhor perde o Ban
co, descobre que dois executivos seus vinham há mu
ito tempo talvez coordenando uma rede de fraudes
dentro do próprio Banco, e o senhor não toma atitude
contra o Banco Central, não toma atitude contra os
seus executivos, não lhe parece que os banqueiros...
A gente sabe que os banqueiros brigam muito pelos
seus direitos. Eu, como dirigente sindical bancário, sei
disso melhor do que ninguém. Os banqueiros brigam
por centavos no tíquete-refeição dos bancários, os
banqueiros brigam por dívidas de pequeno porte que
um cidadão deixa de pagar, e o senhor se resignou:
"olha, infelizmente, não tinha outro jeito."

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Naquele momento, o que eu podia fazer, Deputado?

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
senhor tomou alguma atitude contra a KPMG?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Por
que a KPMG recebeu para auditar o balanço do Ban
co e para localizar, tanto em benefícios dos controla
dores quanto dos minoritários, possíveis fraudes e ir
regularidades contábeis.

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- A KPMG está sendo processada também, Deputa
do.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Mas
o senhor não processou?

O SR. MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
-Não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- O
senhor acha que o senhor não tem motivos para ir à
Justiça contra a KPMG?

O SR MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não estou dizendo isso. Nós ainda vamos ver o
que vamos fazer. Estou mantendo conversa com os
nossos advogados para ver o que podemos fazer.
Que vamos fazer vamos. Agora, como, isso nós va
mos... depende dos advogados. (Risos.) Aí eu não...

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Uma última pergunta. Na ocasião, havia dois bancos,
aliás três bancos privados dos bancos de varejo, que
tinham uma situação de liquidez e uma situação de
alavancagem, na minha avaliação, mais compatível

com a situação do País: era o BRADESCO, o Itaú e o
Mercantil de São Paulo. Os três alavancados em tor
no de quatro a cinco vezes o seu patrimônio. E havia
uma série de bancos que a gente costumava comen
tar, no meio sindical, que eram os bancos cocaína,
com todo o respeito.

O SR MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
-Sei.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Que
eram os bancos que atuavam num nível de alavanca
gem muito elevado e que viviam tendo que captar de
uma maneira muito agressiva no mercado. Eu lembro
que o Banco Nacional tinha uma diretoria muito jovem
- a maior parte da diretoria era muito jovem e muito
agressiva -, com lançamento de novos produtos, títu
lo de capitalização Plim-Plim, que era o...

O SR MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
-Foi.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
...que era o Plim, né?, que era um produto muito
anunciado na televisão. E esses bancos muito alavan
cados, todos eles praticamente tiveram problemas de
liquidez. Mesmo aqueles que não chegaram a que
brar tiveram problemas de liquidez: o Econômico, o
Nacional, o BAMERINDUS, o Real- ficou na boca do
povo muito tempo até ser vendido para o ABN AMRO,
sem PROER, sem intervenção - e outros bancos de
menor notoriedade. O senhor entende que a fiscaliza
ção do Banco Central nesse período ela foi extrema
mente burocrática e superficial e não agiu com o seu
papel correto de supervisão bancária, inclusive orien
tando esses bancos a reduzir sua exposição no mer
cado, que deveriam fazer, evidentemente sem excluir
a responsabilidade dos banqueiros que, evidente,
têm responsabilidades tanto por fatos, como no caso
do Nacional que tinha uma situação extremamente
complicada de fraude, como no caso do Econômico e
do BAMERINDUS que têm uma situação de mobiliza
ção exagerados ativos com aplicações em investi
mentos na área petroquímica e na área de papel e ce
lulose, que era o caso do BAMERINDUS. O senhor
entende que o Banco Central falhou como supervisor
bancário?

O SR MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Olha, nós estávamos dentro daquele, no início con
tei da Basiléia.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Sim.

O SR MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Então, acho que aí, quer dizer - ele... -, houve uma
tolerância, quer dizer com isso, que ele... Mas nin-
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guém estava infringindo nada, né? Nenhuma... Não Marcos Magalhães Pinto, deixa claro algumas coisas
havia nenhum tipo de, digamos, normativo do Banco que eu gostaria de deixar registradas nessa minha in-
Central, ou que a gente tivesse ultrapassando qual- tervenção. A primeira é confirmar apenas que esta
quer tipo de limite. Estávamos realmente muito ala- CPI foi requerida, aprovada e instalada, com o objeti-
vancados. vo de apurar os fatos do PROER e não os fatos pre-

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Mas gressos da vida daqueles bancos que sofreram a in-
o Banco Central talvez tenha feito um diagnóstico tervenção do PROER, não diretamente. Não houves-
posterior de que uma série de bancos que estavam se o PROER, o Banco Nacional teria encerrado as
alavancados em demasia... suas atividades dentro da lei normal, da sociedade e

O SR MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO das atividades bancárias, e teriam causado um enor·
_ Ah! Bom. Aí sim. me prejuízo aos seus depositantes. Os seus controla·

dores estariam numa situação parecida com a de
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - ... hoje, isto é, com os seus bens bloqueados. Há toda

não conseguiram se financiar e acabaram tendo pro- uma lei do mercado de capitais que inclui o resguardo
blemas... dos depósitos de terceiros a débito do patrimônio das

O SR MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO instituições e dos seus controladores. Portanto, a
- Tiveram problemas. querer saber se o banco ia bem ou se não ia bem, ou

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - ... se desviou dinheiro do crédito mobiliário, se fez más
graves. No meu entendimento, com um sistema finan- operações, se o Marcos Magalhães Pinto sabia ou
ceiro que tem Banco do Brasil, com mais de 100 bi- não sabia do que o Presidente do Banco fazia, ou se
Ihões de ativos; Caixa Econômica Federal com mais houve uma má gestão, e se essa má gestão foi acom-
de 100 bilhões também; BNDES também, idem; panhada por um processo superado que me parece-
BRADESCO e Itaú como duas fortes âncoras no setor isso também foi dito aqui nesta Comissão. O Banco
privado; Banco Mercantil de São Paulo e mais os ban- Central evoluiu muito na questão da fiscalização ban-
cos estrangeiros, Banco Nacional, Econômico, Real e cária. Um processo, então, superado pela forma de
BAMERINDUS não seriam suficientes para caracteri- acompanhamento das atividades bancárias ajuda
zar um risco sistêmico, mesmo que pudessem even- pouco ao objetivo de saber como foi o PROER. Não
tualmente ter alguma atuação do Banco Central para estou querendo superpor-me a respostas que foram
fazer RAET com porta aberta e decidir posteriormen- oferecidas pelo nosso depoente em perguntas feitas,
te: devolvermos para o controlador, porque não há in- particularmente, pelo Deputado Ivan Valente. Quer di-
dício de fraude, ou, aí, sim. fazemos a venda, mas de zer, como estaria o Dr. Marcos Magalhães Pinto se
maneira transparente e até - não licitação, porque é não houvesse O PROER. Como estaria se não tives-
um negócio privado - mas com um leilão privado para se tido a sucessão de acontecimentos após a inter-
se estabelecer o melhor preço. No meu entendimento venção pelo Banco Central. Se ele estaria melhor, se
o seu depoimento na tarde de hoje ajuda a confirmar ele estaria pior. Tudo isso foi perguntado aqui, não é?
que houve, por parte da direção do Banco Central. in- Não estaria nem melhor nem pior. Estaria numa situa-
teresses políticos tanto na negociação com o ção completamente diferente, o que aconteceu com
UNIBANCO, como já observamos anteriormente no muitos outros gestores de entidades do sistema fi-
depoimento do dirigente do BAMERINDUS e do Sr. nanceiro ao longo dos anos em que houve interven-
Ângelo Calmon de Sá, dirigente do Econômico. Agra- çôes sem a existência do PROER, mas sempre houve
deço as suas respostas. instrumentos de proteção de depósitos. As garantias

O SR MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO dos depósitos em cadernetas de poupança, por
- Obrigado. exemplo, são os mais gritantes exemplos em que con-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) tas de depósitos e contas de créditos e débitos imobi-
- Vou conceder a palavra ao último Parlamentar "em liários foram passadas para instituições (Ininteligível.)
Cristo", inscrito para sua inquirição, Deputado Márcio em certos momentos. A única diferença que aconte-
Fortes. Foi um ato falho em homenagem à comemo- ceu e que, com certeza, é a motivação do reboliço
ração do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. que sofreu o sistema financeiro privado e também o

O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES - Sr. Pre- público nos anos 1995, 1996 e um restinho de 1997
sidente, Sr. depoente, Sras. e Srs. Deputados, essa foi a existência do Plano Real, que mexeu com todas
minha intervenção, após ouvir diversas outras inter- as relações de crédito do País, a partir da eliminação
venções e o depoimento do nosso convidado, Dr. da inflação nos níveis em que se encontrava, acabou
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com a correção monetária, com os instrumentos de momentos variados dos trabalhos da presente CPI.
proteção automática de créditos de má qualidade, Mas ainda fica claro, e isso me parece que pode ser,
porque havia a vontade no sistema financeiro, e, mais aí sim, explorado até pela Comissão como um todo,
ainda, acabou com a possibilidade do resgate, por que o PROER, como urna experiência inovadora e já
força, ainda de uma superada Lei de Falências, de pa- encerrada... Portanto, o que se aprende aqui hoje ser-
trimônios que deveriam não existir mais. É o caso de virá para as futuras gerações, em que esperamos que
instituições financeiras de crédito imobiliário que so- não aconteça a necessidade de se criar coisas seme-
freram intervenção ainda na década de 70 e que, por Ihantes ao PROER. Aprendemos muito com isso. Por-
força da má interpretação ou da interpretação literal tanto, o aprendizado do PROER serve para que a fis-
da lei de sociedades anônimas, hoje apresentam sal- calização do Banco Central se antecipe a fatos, seja
dos extremamente estranhos aos antigos comprado- mais pró-ativa e menos apenas auditiva - se é que
res, visto que havia correção monetária de ativos, essa palavra é adequada, mas todos entendemos -
mas não havia de passivos. Com a eliminação da cor- no acompanhamento das operações financeiras, por-
reção monetária e com a eliminação da inflação no ní- que as operações financeiras não são feitas com o
vel em que se encontrava, com certeza, mexeu com patrimônio dos controladores do banco. São feitas
todo o sistema financeiro. Do lado público, os exem- com o patrimônio dos que depositam e dos que confi-
pios mais gritantes foram a chamada de capital do am seus haveres e suas poupanças aos controlado-
Banco do Brasil e a mais recente paralisação de ativi- res do banco. Mas ainda, quero registrar, Sr. Presi-
dades de crédito pela Caixa Econômica Federal por dente, que na sessão de algumas semanas atrás, em
absoluta constatação de que cada crédito oferecido que foi votada aqui a lista dos possíveis convidados a
gerava um prejuízo à própria instituição de impossível prestar depoimento nesta Comissão, eu fiz claro -
resgate, dada a nova realidade do sistema financeiro. usei a palavra por dizer - que não achava adequado
Assim também aconteceu, em outra parte, a situação que se chamassem aqui controladores de bancos pri-
toda do BANESPA, que foi objeto de capitalização e vados, porque, na sua maioria, não tendo responsabi-
posteriormente uma operação de privalização. Mas, Iidades diretas de gestão, prestariam poucos serviços
no caso particular do PROER, que afetou três ou qua- aos objetivos da nossa CPI, e que se deveriam cha-
tro instituições financeiras, acho que o que interessa mar, sim, os administradores. Esses, sim, encarrega-
a essa Comissão é ter clareza sobre o PROER. As dos de operar as atividades bancárias e que geraram
autoridades do Banco Central constataram um dano os fatos, e os créditos, e as operações, ou de má qua-
ao sistema financeiro numa entidade de crédito, de- lidade, ou de boa qualidade inoportuna, ou de quali-
pois em outra, depois em outra, e criaram uma forma dade discutível, dado o momento de efervescência
de proteger os depositantes. Os Deputados da Oposi- que havia no sistema financeiro naquela oportunida-
ção, cumprindo a liturgia e o ritual, que acho até coe- de. Portanto, a nossa CPI fica devendo, já que não es-
rente com seus pensamentos, entendem em que tão, ainda não estão e possivelmente não estarão os
houve uma proteção aos controladores, aos banquei- efetivos gestores dos bancos, os esclarecimentos ne-
ros. Isso é repetido sistematicamente nesta Comis- cessários às relações anteriores ao momento em
são. Não é o nosso entendimento. O nosso entendi- que, tendo sido solicitado o RAET e oferecido o
mento, que merece também ser repetido e bem regis- PROER, a direção do Banco Nacional e outras institu-
trado, é de que o PROER foi uma iniciativa de extrema ições se manifestaram de forma improvisada, eventu-
oportunidade, muita criatividade, salvou a imagem do almente, porque não era ela, na figura dos seus con-
sistema financeiro como um todo, protegeu, sim, as troladores, que estava à frent8e, mas na figura de
poupanças de milhões - não só milhares de deposi- seus diretores, que aqui não estão depondo. Por últi-
tantes, somadas todas as instituições - e não interfe- mo, acho que fica claro também, e me perdoe o Dr.
riu em nada na questão das relações dos controlado- Marcos, mas a sua timidez é muito marcante no dia
res dos bancos privados com as suas obrigações, de hoje, e fica claro que os controladores do Banco
fosse com depositantes, fosse com fornecedores, fos- Nacional têm alguma coisa a reclamar, a reclamar do
se com prestadores de serviços a quem deviam. Com Banco Central, a reclamar do UNIBANCO, a reclamar
o PROER ou sem PROER... O PROER protegia os dos interventores, a reclamar de pessoas físicas e
depositantes, mas não protegia os controladores. que, nesse caso, seria interessante que nós pudésse-
Essa minha convicção vem absolutamente ao encon- mos constatar também, desses possíveis demanda-
tra daquilo que foi dito por alguns depoente aqui, par- dos pelos controladores do Banco Nacional, que ra-
ticularmente as autoridades do Banco Central em zões teriam ou como interpretariam politicamente, e
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não aos olhos da Justiça ou aos olhos das autorida
des do Judiciário, mas aos olhos das autoridades po
líticas, como o comportamento do PROER no dia
posterior, nas datas posteriores ao exercício do
PROER, já tendo sido oferecido o controle às institui
ções terceiras, pode ser interpretado. Eu agradeço,
portanto, a presença do nosso convidado, Dr. Marcos
Magalhães Pinto, e até a elegância com que os nos
sos companheiros Deputados da CPI se comporta
ram, tendo em vista toda a dificuldade de trato de uma
questão em que, por muitas vezes, o controlador do
Banco Nacional declarou ignorância sobre as matéri
as que lhe foram imaginadas responder. Muito obriga
do, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente, pela ordem. Só para fazer uma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - ...
observação rápida. Respeito bastante a opinião do
Deputado Mareio Fortes, embora discorde dela em
relação à questão do conteúdo. Evidentemente, é
uma interpretação que S.Exa. tem e eu tenho outra.
Nós vamos, no transcorrer da CPI, através do Sr. Re
lator e do conjunto da Comissão, buscar construir al
gum entendimento sobre essa questão. Quero fazer
duas duas observações: uma em relação ao PROER,
que tem uma polêmica parecida com a que tem na
CPI do BANESPA. Ou seja, não há como analisar o
PROER se nós não analisarmos o que aconteceu an
tes, o que levou o Banco Nacional, o Banco Econômi
co, o BAMERINDUS e outros ao PROER. Assim
como no caso do BANESPA, não há como analisar o
RAET do BANESPA sem analisar o que levou o
BANESPA ao RAET. Portanto, a nossa preocupação
é indagar de vários depoentes aqui, sejam dirigentes
do Banco Central ou de bancos, como vinha a situa
ção e o que aconteceu, até porque, no caso do Sr.
Marcos Magalhães Pinto, além de controlador, tam
bém era administrador, embora estivesse com a posi
ção talvez - digamos - de afastamento pessoal das
questões cotidianas do banco, o que é uma irregulari
dade, porque o Presidente do banco, até perguntei no
começo se era Presidente do Conselho Diretor ou do
Conselho de Administração, porque o Presidente da
Diretoria tem obrigatoriamente que ter um envolvi
mento com as informações e tomar decisões e assi
nar documentos em nome da empresa como um todo.
O principal responsável administrativo do banco é o
Presidente da Diretoria. Então, essa é uma questão. A
outra questão é que nós temos, ao longo desse pro
cesso, com certeza, e a partir de alguns depoimentos,

desdobrarmos requerimentos. Com certeza, assim o
faremos, tanto que acho fundamental- e foi muita boa
a observação do Deputado Marcio Fortes nesse sen
tido - que nós ouçamos, sim, o Dr. Clarimundo Santa
na -, e me parece que não está aprovado ainda o re
querimento ou não há requerimento. Eu poderia pro
videnciar ou outro Deputado poderia providenciar ou
vir o Sr. Clarimundo Santana e o Sr. Arnaud, que eu
não me lembro o sobrenome agora, mas que o Dr.
Marcos Magalhães Pinto pode declarar ou no próprio
inquérito está o nome desse cidadão. Então, só fiz
questão de fazer esse registro porque acho que, de
qualquer maneira, Deputado Mareio Fortes, para a
CPI, é importante saber se o grau de ausência de Ii
quidez ou de deterioração patrimonial dos bancos
que foram ao PROER justificava a principal argumen
tação do Governo e do Banco Central, porque havia
uma iminência de uma crise sistêmica. Se havia imi
nência de crise sistêmica, evidentemente, várias pro
vidências poderiam ser tomadas. Poderíamos apurar
se o PROER foi a melhor das providências que pode
riam ter sido tomadas ou outra providência, mas o fato
é que, se não havia risco de crise sistêmica caracteri
zado, evidentemente o PROER não era necessário.
Se havia, é preciso apurar se ele foi bem concebido e
bem gerenciado. É só essa a preocupação.

O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES - Sr. Pre
sidente, tendo em vista a intervenção de S.Exa. 
obrigado Ricardo. Apenas para colocar, com preci
são, o meu pensamento em relação a essa matéria,
objeto da réplica do Deputado Ricardo Berzoini. Eu fui
Presidente do BANERJ em dezembro de 1989 - no fi
nal de 1989 - a março de 1991 . Num belo dia, no dia
15 de março de 1990, a Nação acordou com o Plano
Collor na rua. É uma coisa parecida com o Plano
Real. Não tem nada a ver. Mas digo apenas o fato po
lítico de uma intervenção política de tal abrangência
que mexeu com todas as relações e extradições, e o
modo de trabalhar, e os critérios de concessão de
crédito, e avaliação de risco de todos os operadores
de crédito do País. Eu me lembro claramente do caso
de 1990. Nós tivemos que fazer em paralelo dois ba
lanços, sistemas diários: um em cruzados - nem me
lembro mais quais eram os nomes das moedas - e
um em cruzeiros. Isso era um cataclismo, não é? Mas
ainda havia toda uma dúvida sobre como deveria ser
o comportamento diário do caixa do banco, da rela
ção com o Banco Central, da existência de cédulas. O
Banco Central não tinha como fornecer numerário im
presso na velocidade necessária para suprir o merca
do de demanda por parte do público. Então, era um
problema. Se chego ao banco - o banco absoluta-
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mente hígido - e eu digo assim: eu quero trocar meu res. O que eu quero dizer é o seguinte: a avaliação de
cheque de R$ 10,00. Não tem nota. Quebrou. Não ti- risco sistêmico não se faz pelas más operações que
nha nota porque não havia o papel, o fornecimento porventura tenham sido feitas pela direção do Banco
pela Casa da Moeda, porque era um negócio compli- Nacional. A avaliação de risco sistêmico se faz quan-
cado. Isso em 1990. É claro que não tem nada a ver do, constatada a iminência da derrocada de uma insti-
com o Plano Real, mas tem tudo a ver como fato polí- tuição, percebe-se que essa derrocada geraria o risco
tico. As operações de crédito foram completamente sistêmico. Portanto, o PROER não é só para corrigir o
tumultuadas no País, pelo bem, a partir da existência risco sistêmico, é para prevenir o risco sistêmico. Isto
do Plano Real. Um dia a URV virou moeda e verdade tem que ficar claro nos resultados das apurações a
e a coisa caminhou. O sistema financeiro não funcio- cargo da presente Comissão. Era o meu ponto de vis-
na da noite para o dia. As relações de Iiquidez são re- ta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
lações que se apuram ao longo do tempo. Não é uma O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
coisa diária. Entretanto, existem instrumentos de co- - Diante das duas oportunas intervenções do Depu-
bertura diária de Iiquidez para que o sistema não en- tado Mareio Fortes e Deputado Ricardo Berzoini, gos-
tre em colapso a cada dia. Portanto, existe ofereci- taria de fazer só dois esclarecimentos: o primeiro em
mento de crédito pelo Banco Central, o oferecimento razão até da ausência do Relator, e vou explicar, mas
de títulos às instituições particulares congênitas, às diz respeito aos roteiros de trabalho estabelecidos.
instituições públicas. O Banco do Brasil é o grande su- Na verdade, procurou-se estabelecer uma lógica des-
pridor de liquidez para o sistema financeiro, e conti- ses trabalhos, ouvindo-se, primeiro, os dirigentes de
nua sendo. Uma porção de atividades que vão sendo então do Banco Central, os controladores das institui-
acompanhadas pelo Banco Central, que acende lâm- ções que sofreram intervenção e liquidação, em es-
padas amarelas ao longo do percurso: atenção aqui, pecial das três instituições que foram responsáveis
cuidado ali, de repente são duas lâmpadas amarelas, pela movimentação de quase 90% do total de recur-
aumenta o juro - está certo? -, não permite que se sos envolvidos no programa denominado PROER, e a
exceda os limites operacionais do banco aqui e ali. próxima etapa será ouvir os interventores - e nós já
Esse comportamento, no caso do Banco Nacional, estamos em contato com os interventores, encami-
por exemplo, pode perfeitamente ter acontecido sem nhando as convocações - para, se possível, já na
o conhecimento da fiscalização do Banco Central por próxima semana, começarmos as audiências com os
fatos que não foram objetos aqui da nossa CPI e que interventores. Hoje, nós estamos completando a 11 3

evidentemente não incluem o risco sistêmico. Claro! audiência da Comissão, sendo a 83 d~ audiências pú-
Operações de crédito irregulares, operações de cré- blicas, ou seja, faz um mês, hoje, que se completam
dito até criminosas, operações de crédito não conta- as audiências públicas na Comissão no sentido de se
bilizadas e outras questões que não têm nada a ver cumprir esse roteiro, independente de outras delibe-
com o risco sistêmico. Mas fica claro também que rações que virão a ser tomadas pela Comissão. A se-
uma derrocada de um banco da dimensão e da im- gunda justificativa deve-se à própria ausência do Re-
portância do Banco Nacional incluiria um risco sistê- lator. Hoje e esta semana tem sido uma semana ex-
mico, por definição. Risco sistêmico que, naquele mo- cepcional na Casa. Estamos em fase final de elabora-
mento, seria impossível de aceitar. Esse é o ponto de ção das emendas ao Orçamento da União. Pratica-
vista. Se é assim, parece-me, francamente, que é mente todas as bancadas regionais, hoje, neste mo-
desnecessário - a palavra nem seria desnecessário mento, estão reunidas, antes, inclusive, do processo
-, quer dizer, é despiciendo que se possa transfor- de votação no plenário. Há um seminário da maior im-
mar a CPI do PROER numa CPI de critérios de fiscali- portância ocorrendo na Casa, mas nós temos a clara
zação do Banco Central, porque isso tem foros própri- convicção de que, daqui até o final do ano, haverá
os, tanto no setor contábil e técnico quanto no setor uma série de eventos paralelos da maior importância.
jurídico e até criminal, nas apurações que se fazem Portanto, quero deixar registrado que nós vamos
ao longo dos tempos, em todas as instituições finan- cumprir rigorosamente o plano de trabalho estabele-
ceiras que tiveram dificuldades, algumas delas tento cido, vamos evitar cancelar qualquer sessão, vamos
sofrido intervenção prévia, outras tendo sofrido admi- dar continuidade a todas as convocações e justificar a
nistração especial temporária e outras não tendo so- ausência do Relator que, em função de ter sido con-
frido nada, e muitas - num passado mais remoto - até vocado para a reunião da bancada de São Paulo, diri-
levado à desgraça os depositantes dos banas; algu- giu-se para esse encontro da bancada regional. Por-
mas poucas também à desgraça os seus controlado- tanto, registrar que nós vamos deixar absolutamente



OUlubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 52849

em dia a programação já estabelecida pela Comis
são, evidentemente que alterando, eventualmente,
uma agenda, em função até da conciliação das agen
das dos convocados. Antes de encerrar eu gostaria
de consultar o Dr. Marcos se V.Sa. teria interesse de
fazer alguma consideração final em função das últi
mas intervenções?

O SR MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO
- Não, não tenho. Apenas agradecer a maneira como
foram conduzidos os debates. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Eu agradeço a presença do Dr. Marcos, dos Srs.
Parlamentares. Antes de encerrar a presente reunião,
convoco reunião de audiência pública a realizar-se
amanhã, dia 24, quarta-feira, às 14h, no Plenário 14,
com a presença do Sr. José Eduardo Andrade Vieira,
ex-Controlador do Banco BAMERINDUS. Está encer
rada a reunião.

PARECERES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 354-A, DE 1999

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

MENSAGEM N° 1.130/99

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Progresso FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de São Pedro do Piauí, Esta
do do Piauí; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Paes
Landim).

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

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11- Na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação:

- parecer do Relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 100, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Rádio Comunitária Progresso FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três

anos, sem direito de exclusividade, na localidade de
São Pedro do Piauí, Estado do Piauf.

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

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Robério Araújo, Presidente em exercfcio.

MENSAGEM ~ 1.130, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 100, de 30 de julho de 1999, que auto
riza a Rádio Comunitária Progresso FM
a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na locali
dade de São Pedro do Piauí, Estado do
Piauí.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores membros do congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com § 3° do artigo 223 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n° 100, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Rádio Comunitária Progresso FM a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na localidade de São
Pedro do Piauí, Estado do Piauí.

Brasília 19 de agosto de 1999. - Fernando Hen
rique Cardoso.

EM n° 118/99-MC

Brasília, 30 de julho de 1995

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica,

Submeto à apreciação da Vossa Excelência a
inclusa Portaria n° 100, de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Rádio Comunitária Progresso FM a
executar o serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de São Pedro do Piauí, Estado do Piauf.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos com
petentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido
de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a mencionada
entidade satisfaz as exigências da Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radio
difusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n° 2.615, de 3
de junho de 1998, que regem a matéria, o que me levou a
autorizá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.



I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição dos motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Rádio Comunitária Progresso FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3
(três) anos, sem direito de exclusividade, na localida
de de São Pedro do Piauí.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

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

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
do serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Rádio Comunitária Progresso FM aten
deu aos requisitos da legislação específica e foi autori
zada para o serviço de radiodifusão comunitária na lo
calidade de São Pedro do Piauí, Estado do Piauí.

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

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do pro
jeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de outubro de 1999. - Depu
tado Luiz Bittencourt, Relator.

A sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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3. Esclareço que de acordo com o § 3° do artigo de radiodifusão comunitária na localidade de São Pe-
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so- dro do Piauí, Estado do Piauí.
mente produzirá efeitos legais após deliberação do Atenciosamente Pedro Parente Chefe da
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami- Casa Civil da Presidê~cia da República '
nhado o referido ato, acompanhado do Processo .
Administrativo nO 53760.000451/98, que lhe deu ori- COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
gemo COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

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

Em 19 de agosto de 1999

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 da Portaria n° 100, de 30 de julho de
1999, que autoriza a Rádio Comunitária Progresso
FM a executar, sem direito de exclusividade, serviço

PORTARIA N° 100, DE 30 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53760.000451/98, resolve:

Art. 1° Fica a Rádio Comunitária Progresso FM,
com sede na Av. Presidente Vargas, n° 498, Centro,
na localidade de São Pedro do Piauí, Estado do Piauí,
autorizada a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária naquela localidade.

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

Art 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 05°55'35"S e longitude em
42°42'53"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 de prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Aviso nO 1.274-C.Civil



11 - Voto do Relator

No que diz respeito à constitucionalidade for
mai, o projeto sob análise atende à exigência do art.
49, inciso XII, da Constituição, tendo em vista a apre
ciação dos atos de concessão de emissoras de rádio
constitui matéria reservada à competência exclusiva
do Congresso Nacional, devendo ser veiculada por
meio de decreto legislativo.

Sob o aspecto da constitucionalidade material,
a proposição guarda consonância com o estatuído
nos artigos 220 a 223 da Carta Magna, os quais com
plementam normas e princípios constitucionais sobre
comunicação social.

Quanto à juricidade, verificamos que o projeto em
exame não fere princípios consagrados pelo direito.

A adequação ao Regimento Interno está atendi
da, nada havendo, outrossim, a opor quanto à legali
dade da proposição.

111 - Parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de decreto legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Progresso FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de 3 (três) anos, sem direito de ex
clusividade, na localidade de São Pedro
do Piauí, Estado do Piauí.

O congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 100, de 30 de julho de 1999, que autoriza a Rá
dio Comunitária Progresso FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de São
Pedro, Estado do Piauí.

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

Sala da Comissão, 20 de outubro de 1999. - De
putado Luiz Bittencourt, Relator.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, unanimemente, o parecer favorável do
Relator Deputado Luiz Bittencourt à Mensagem n°
1.130/99, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes so seguintes Deputados
Luiz Piauhylino, Presidente; Nárcio Rodrigues e Robé
rio Araújo, Vice-Presidentes; Arolde de Oliveira, César
Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Morei
ra, Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pires Franco, Sérgio
Barcellos, Medeiros, Alberto Goldman, Júlio Semeghi
ni, Salvador Zimbaldi, Sampaio Dória, Romeu Queiroz,
Átila Lira, Rafael Guerra, Francistônio Pinto, Jorge Pi
nheiro, José Priante, Marçal Filho, Marcelo Barbieri,
Nelson Proença, Pinheiro Landim, Geovan Freitas, Ri
cardo Noronha, Antônio Joaquim Araújo, Yvonilton
Gonçalves, Nelson Meurer, José Janene, Almeida de
Jesus, Nelson Pellegrino, Padre Roque, Walter Pinhei
ro, Pedro Wilson, íris Simões, Silas Câmara, Albérico
Cordeiro, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Eurípedes Miran
da, Luiza Erundina, Bispo Wanderval e Lincon Portella.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Robério Araújo, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nicação e Informática, pretende aprovar o ato a que
~ , DE 1999 se refere a Portaria nO 100, de 30 de julho de 1999,

que autoriza a Rádio Comunitária Progresso FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na
localidade de São Pedro do Piauí, Estado do Piauí.

O ato de autorização referido foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional pelo Senhor Presi
dente da República por meio da Mensagem n° 1.130,
de 1999, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Const~uição Federal.

A Mensagem Presidencial vem acompanhada
de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das
Comunicações, na qual essa autoridade informa que
o assunto foi submetido aos órgãos competentes do
Ministério, tendo sido as conclusões no sentido de
que, sob os aspectos técnico e jurídico, a mencionada
entidade satisfaz as exigências da Lei n° 9.615, de 19
de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n°
2.615, de 3 de junho de 1998, e de norma comple
mentar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria n°
191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria.

Em face do disposto no § 3° do art. 223 da Lei Mai
or, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a de
vida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeito após a deliberação do Congresso Nacional.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação o exame da constitucionalidade, legali
dade, juricidade, regimental idade e técnica legislati
va, de acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, c/c o
art. 53, inciso 111, do Regimento Interno.

É o relatório.
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Pelas razões expendidas, nosso voto é no sentido
da consmucionalidade, juridicidade e boa técnica legis
lativa do Projeto de Decreto Legislativo n0354, de 1999.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2001. - Depu
tado Pães Landim, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n0354/99, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Pães Landim. Os Deputados Waldir Pires, José
Genoíno, José Dirceu, João Paulo e Orlando Fantaz
zini abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão, Presidente; Robson Tuma e Osmar
Serraglio, Vice-Presidentes; Alceu Collares, Aldir Ca
bral, André Benassi, Augusto Farias, Coriolano Sales,
Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Gérson Pe
res, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jaime Martins,
Jarbas Lima, José Antônio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Mendes Ribei
ro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nélson
Marchezan, Ney Lopes, Pães Landim, Paulo Maga
lhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Sérgio Car
valho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra,
Cláudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Domiciano Ca
bral, Edir Oliveira, João Paulo, Léo Alcântara, Luís
Barbosa, Nelo Rodolfo, Odílio Balbinotti, Orlando
Fantazzini, Osvaldo Reis e Waldir Pires.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 355-A, DE 1999

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

MENSAGEM N° 1.141/99

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Rádio de Pio IX a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária, na localidade de Pio IX, Estado do
Piauí; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técni·
ca legislativa (Relator: Deputado Pães
Landim).

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

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 98, de 30 de julho de 1999, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Rádio de Pio IX a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, na localidade de
Pio IX, Estado do Piauí.

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

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. 
Deputado Robério Araújo, Presidente em exercício.

MENSAGEM NO 1.141, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 98, de 30 de julho de 1999, que autori
za a Associação Comunitária de Rádio de
Pio IX a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na locali
dade de Pio IX, Estado do Piauí.

(As 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 da
Portaria n° 98, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária de Rádio de Pio IX a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na locali
dade de Pio IX, Estado do Piauí.

Brasília, 23 de agosto de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

EM n° 116/99 - MC

Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Submeto à apreciação de Vossa Excelência a in
clusa Portaria n098, de 30 de julho de 1999, pela qual
autorizei a Associação Comunitária de Rádio de Pio
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I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Em, 23 de agosto de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 98, de 30 de julho de
1999, que autoriza a Associação Comunitária de Rá
dio de Pio IX a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Pio IX, Estado do Piauí.

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

IX a executar o serviço de radiodifusão comunitária, Aviso n° 1.307 - C. Civil
na localidade de Pio IX, Estado do Piauí.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria n° 191, de 6 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223
da Constnuição Federal, o ato de autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referi
do ato, acompanhado do Processo Administrativo n°
53760.000406/98, que lhe deu origem.

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

PORTARIA N° 98, DE 30 DE JULHO DE 1999

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° 53760.000406/98, resolve:

Art. 1° Fica a Associação Comunitária de Rádio
de Pio IX, com sede na Rua Josias Antão de Carva
lho, sln', na localidade de Pio IX, Estado do Piauí, au
torizada a executar, pelo prazo de três anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária naquela localidade.

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 06E50'06"S e longitude em
40E36'S"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Rádio de Pio IX a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclusividade,
na localidade de Pio IX, Estado do Piauí.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunnária é regulada pela
Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação ComunMria de Rádio de Pio
IX atendeu aos requisitos da legislação específica e foi
autorizada para execução do serviço de radiodifusão
comunnária na localidade de Pio IX, Estado do Piauí.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos



I - Relatório

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

" - Voto do Relator

No que diz respeito à constitucionalidade for
mai, o projeto sob análise atende à exigência do art.
49, inciso XII, da Constituição, tendo em vista que a
apreciação dos atos de concessão de emissoras de
rádio constitui matéria reservada à competência ex-

o projeto de decreto legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, pretende aprovar o ato a que
se refere a Portaria n° 98, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária de Rádio de Pio
IX a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito a exclusividade,
na localidade de Pio IX, Estado do Piauí.

O ato de autorização referido foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional pelo Senhor Presi
dente da República por meio da Mensagem na 1.141, de
1999, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
O § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

A mensagem presidencial vem acompanhada
de exposição de motivos do Ministro de Estado das
Comunicações, na qual essa autoridade informa que
o assunto foi submetido aos órgãos competentes do
Ministério, tendo sido as conclusões no sentido de
que, sob os aspectos técnico e jurídico, a mencionada
entidade satisfaz as exigências da Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto na
2.615, de 3 de junho de 1998, e de norma comple
mentar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria na
191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria.

Em face do disposto no § 3° do art. 223 da Lei
Maior, a matéria veio ao Poder Legislativo para a devi
da apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeito após a deliberação do Congresso Nacional.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação o exame da constitucionalidade, legali
dade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislati
va, de acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, c/c o
art. 53, inciso 111, do Regimento Interno.

É o relatório.

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Rádio de Pio IX a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Pio IX, Estado do Piauí.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 1999

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria na 98, de 30 de julho de 1999, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Rádio de Pio IX a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3
(três) anos, sem direito de exclusividade, na localida
de de Pio IX, Estado do Piauí.

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

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1999. - Depu
tado Dr. Hélio, Relator.

lfI - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o parecer favorável do Relator
Deputado Dr Hélio à Mensagem na 1.141/99, nos ter
mos projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Luiz Piauhylino, Presidente; Nárcio Rodrigues e Ro
bério Araújo, Vice-Presidentes; Arolde de Oliveira Cé
sar Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz
Moreira, Maluly Netto, Santos Filho, Vic Pires Franco,
Sérgio Barcellos, Medeiros, Alberto Goldman,Júlio
Semeghini, Salvador Zimbaldi, Sampaio Dória, Ro
meu Queiroz, Átila Lira, Rafael Guerra, Francistônio
Pinto, Jorge Pinheiro, José Priante, Marçal Filho, Mar
celo Barbieri, Nélson Proença, Pinheiro Landim, Geo
van Freitas, Ricardo Noronha, Antônio Joaquim Araú
jo, Yvonilton Gonçalves, Nélson Meurer, José Janene,
Almeida de Jesus, Nélson Pellegrino, Padre Roque,
Walter Pinheiro, Pedro Wilson, íris Simões, Silas Câ
mara, Albérico Cordeiro, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio,
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todos os critérios exigidos por este diploma regula- Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Bispo Wanderval
mentar. e Lincoln Portella.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons- Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999.-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos Deputado Robério Araújo, Presidente em exercício.
arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do pro
jeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1999. - Depu
tado Dr. Hélio, Relator.



Sumário

11 - Voto do Relator

- parecer do relator

- parecer da comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A proposição supra-ementada, da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti
ca, a partir de Mensagem nO 667/99 do Poder Exe
cutivo, visa aprovar o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Pampa Centro Ltda. para explo
rar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.

A proposição em atendimento ao estatuído pela
alínea a do inciso 111 do artigo 32 do Regimento Inter
no, o projeto de decreto legislativo in comento foi
submetido a esta CCJR para o indispensável exame
da sua constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa e redacional.

É o relatório.

Quanto às preliminares de admissibilidade, me
rece registro que o projeto de decreto /egislativo em
exame observa as exigências constitucionais, jurídi
cas e regimentais para o seu regular processamento,
juízo que, nos termos dos arts. 54, I, 139,11, c, e 202,
todos do Regimento Interno, incumbe privativa e ter
minativamente a esta CCJR.

Com efeito, consoante o art. 109, 11, do RICO a
proposição em exame destina-se a regular matérias
de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem a
sanção do Presidente da República.
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clusiva do Congresso Nacional, devendo ser veicula- Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
da por meio de decreto legislativo. são sonora em freqüência modulada, na

Sob o aspecto da constitucionalidade material, cidade de Santa Maria, Estado do Rio
a proposição guarda consonância com o estatuído Grande do Sul; tendo parecer da Comis-
nos artigos 220 a 223 da Carta Magna, os quais con- são de Constituição e Justiça e de Reda-
templam normas e princípios constitucionais sobre ção pela constitucionalidade, juridicida-
comunicação social. de e técnica legislativa (relator: Dep.

Quant~ à juridi~id~d~, verificamos que o ~ro)eto Mendes Ribeiro Filho).
em exame nao fe~e pnnclpl~s consagrados pel~ direito.. (À Comissão de Constituição e Justiça

A adequaçao ao Regl!'T1ento Interno esta, atend~- e de Redação (art. 54)}
da, nada havendo, outroSSim, a opor quanto a legali-
dade da proposição. 'Projeto inicial publicado n~ DCD, de 2HJ6-01 _

Pelas razões precedentes, nosso voto é no sen- PARECER DA COMISSAO DE CON~TITUIÇAO
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica E JUSTiÇA E DE REDAÇAO
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n0355, de
1999.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2001. 
Deputado Paes Landim, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 355/99, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Paes Landim. Os Deputados Waldir Pires, José
Genoino, José Dirceu, João Paulo e Orlando Fantaz
zini abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão - Presidente, Robson Tuma e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Aldir Cabral, André Benassi, Augusto Farias,
Coriolano Sales, Fernando Coruja, Fernando Gon
çalves, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio
Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Antonio
Almeida, José Dirceu, José Genoino, José Roberto
Batochio, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Mu
ri lo Domingos, Nelson Marchezan, Ney Lopes,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vianna, Ri
cardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vi
cente Arruda, Zulaiê Cobra, Cláudio Cajado, Cleo
nâncio Fonseca, Domiciano Cabral, Edir Oliveira,
João Paulo, Léo Alcântara, Luis Barbosa, Nelo Ro
do/fo, Odílio Balbinotti, Orlando Fantazzini, Osvaldo
Reis e Waldir Pires.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 1.068-A, DE 2001

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

MENSAGEM N° 667/99

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Pampa Centro



Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Clóvis Mânica a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Antônio Prado, Estado
do Rio Grande do Sul; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Mendes Ribeiro Filho).

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

'Projeto inicial publicado no OCO, de 21-6-01

- parecer do relator

- parecer da comissão

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.073-A, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.250/00
TVR N° 230/00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO

1- Relatório

A proposição supra-ementada, da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, a
partir de Mensagem n° 1.250/00 do Poder Executivo,
visa a aprovar o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Clóvis Mânica a executar serviço de radiodifu
são comunitária, na localidade de Antônio Prado,
Estado do Rio Grande do Sul.

A proposição em atendimento ao estatuído pela
alínea a do inciso 111 do artigo 32 do Regimento Inter
no, o projeto de decreto legislativo in comento foi
submetido a esta CCJR para o indispensável exame
da sua constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa e redacional.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade, me
rece registro que o projeto de decreto legislativo em
exame observa as exigências constitucionais, jurídi
cas e regimentais para o seu regular processamento,

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n·1.068/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Mendes Ribeiro Filho. Os Deputados Waldir Pi
res, José Genoíno, José Dirceu, João Paulo e Orlan
do Fantazzini abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão - Presidente, Robson Tuma e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Augusto Farias, Coriola
no Sales, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jaime
Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Men
des Ribeiro Filho, Moroni lorgan, Murilo Domingos,
Nelson Marchezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Sérgio
Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Zulaiê Co
bra, Claudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Domiciano
Cabral, Edir Oliveira, João Paulo, Léo Alcântara, Luis
Barbosa, Nela Rodolfo, Odílio Balbinotti, Orlando
Fantazzini, Osvaldo Reis e Waldir Pires.
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Vale dizer, pois, que a iniciativa legislativa sobre Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. -
etas compete a qualquer membro ou Comissão da Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, quando não seja da esfera da
respectiva Mesa.

Ademais, além de não conflitar com quaisquer
princípios ou disposições da Constituição da Repúbli
ca, o projeto apresenta perfeita sintonia com o orde
namento infraconstitucional vigente. Portanto, vê-se
que demonstradas estão a sua constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade.

Lado outro, quanto à boa técnica legislativa e re
dacional, a proposição não está a merecer reparos,
vez que se apresenta em perfeita consonância com o
regramento cogente da Lei Complementar n° 95, de
26 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre a elabora
ção, a redação, a alteração e a consolidação das lei,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da
Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona".

Em face do acima exposto, voto pela constituci
onalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n'
1.068, de 2001.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2001. - De
putado Mendes Ribeiro Filho, Relator.



Aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicação Grande Rio
Ltda., para explorar selViço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
localidade de Penedo, Estado de Alagoas;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Paulo Magalhães).

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

'Projeto inicial publicado no OCO de 30-8-01

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.123-A, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.671100
TVR N° 508/00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Por meio da Mensagem n° 1.671, de 2000, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria n° 604, de 4 de outubro de 2000, que
outorga, por dez anos, permissão à Rádio Cidade
Bela Ltda., para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, na localidade de Campo Verde, Estado de
Mato Grosso.

Em face do acima exposto, voto pela constitu
cionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa téc-

o
nica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n
1.073, de 2001.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2001. - De
putado Mendes Ribeiro Filho Relator.

Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 52857

juízo que, nos termos dos arts. 54, 1,139,11, c, e 202, Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Men-
todos do Regimento Interno, incumbe privativa e ter- des Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos,
minativamente a esta CCJR. Nelson Marchezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo

Com efeito, consoante o art. 109, 11, do RICO a Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Sérgio
proposição em exame destina-se a regular matérias Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Zulaiê Co-
de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem a bra, Claudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Domiciano
sanção do Presidente da República. Cabral, Edir Oliveira, João Paulo, Léo Alcântara, Luis

Vale dizer, pois, que a iniciativa legislativa sobre Barbos~, .Nelo Rodolf?, Odílio. B~lbinotti, Orlando
elas compete a qualquer membro ou Comissão da Fantazzlnl, Osvaldo Reis e Waldir Pires.
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. -
Congresso Nacional, quando não seja da esfera da Deputado Inaldo Leitão Presidente.
respectiva Mesa.

Ademais, além de não conflitar com quaisquer
princípios ou disposições da Constituição da Repú
blica, o projeto apresenta perfeita sintonia com o or
denamento infraconstitucional vigente. Portanto,
vê-se que demonstradas estão a sua constituciona
lidade, juridicidade e regimental idade.

Lado outro, quanto à boa técnica legislativa e
redacional, a proposição não está a merecer repa
ros, vez que se apresenta em perfeita consonância
com o regramento cogente da Lei Complementar n°
95, de 26 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das lei, conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece nor
mas para a consolidação dos atos normativos que
menciona".

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição ordinária realizada
hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade
juridicidade e técnica legislativa do projeto de Decreto
Legislativo 1.073/01, nos termos do Parecer do rela
tor deputado Mendes Robeiro Filho. Os Deputados
Waldir Pires, José Orlando Fantazzini abstiveram-se
de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão - Presidente, Robson Tuma e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Augusto Farias, Coriola
no Sales, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jaime
Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José



Aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicação Grande Rio
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
localidade de Penedo, Estado de Alagoas;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Paulo Magalhães).

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
no 1.123/01 , nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Fernando Gonçalves. Os Deputados Waldir Pi
res, José Genoíno, José Dirceu, João Paulo e Orlan
do Fantazzini abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão - Presidente, Robson Tuma e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Augusto Farias, Coriola
no Sales, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jaime
Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Men
des Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos,
Nelson Marchezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Sérgio
Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Zulaiê Co
bra, Claudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Domiciano
Cabral, Edir Oliveira, João Paulo, Léo Alcântara, Luis
Barbosa, Nelo Rodolfo, Odílio Balbinotti, Orlando
Fantazzini, Osvaldo Reis e Waldir Pires.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. - De
putado Inaldo Leitão Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.125-A, DE 2001

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

MENSAGEM N° 1.671/00
TVR N° 508/00

11 - Voto do Relator
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A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co- havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e e legalidade, estando também atendida a boa técni-
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer ca legislativa, observadas, outrossim, as normas da
do Relator, o nobre Deputado Magno Malta, nos ter- Lei Complementar n° 95, de 1998.
mos do anexo projeto de decreto legislativo. Assim, nosso voto é pela aprovação do Projeto

É o relatório. de Decreto Legislativo n° 1.123, de 2001.
Sala da Comissão, 11 de outubro de 2001. - Depu

tado Fernando Gonçalves Relator.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não

"Art. 48 É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

XII:

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens,
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48,

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebímento da mensagem.



111 - Parecer da Comissão
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(À Comissão de Constituição e Justiça Salada Comissão, 17deoutubrode2001.-Depu-
e de Redação (Art. 54)) tado Paulo Magalhães, Relator.

-Projeto inicial publicado no OCO de 30-8-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática elaborou, na forma regimental, o
presente Projeto de Decreto Legislativo n° 1.125, de
2001, destinado a aprovar o ato que outorga permis
são à Empresa de Comunicação Grande Rio Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Penedo, Estado
de Alagoas.

O projeto vem a esta Comissão para fins do dis
posto no art. 54, inciso " do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, compete à Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação examinar a proposição
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Nesse passo, nada obsta a tramitação do proje
to, haja vista que estão observados os requisitos es
tabelecidos nos arts. 21, inciso XII, alínea a, 49, inciso
XII, e 223 da Constituição Federal, que tratam da
competência do Congresso Nacional para apreciar os
atos de iniciativa do Poder Executivo, pertinentes à
outorga e renovação de concessão, permissão e au
torização para o serviço de radiodifusão sonora e de
imagens e de sons.

O projeto guarda conformidade com o ordena
mento jurídico do País. A técnica legislativa não mere
ce reparos, estando de acordo com a Lei Comple
mentar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.125, de 2001.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n' 1.125/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Paulo Magalhães. Os Deputados Waldir Pires,
José Genoíno, José Dirceu, João Paulo e Orlando
Fantazzini abstiveram--se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão - Presidente; Robson Tuma e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes; Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Augusto Farias, Coriola
no Sales, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jaime
Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Men
des Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos,
Nelson Marchezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Sérgio
Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Zulaié Co
bra, Claudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Domiciano
Cabral, Edir Oliveira, João Paulo, Léo Alcântara, Luis
Barbosa, Nelo Rodolfo, Odílio Balbinotti, Orlando
Fantazzini, Osvaldo Reis e Waldir Pires.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.14D-A, DE 2001

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

MENSAGEM N° 642/01
TVR N° 893/01

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Quilombo para executar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Rio Lar
go, Estado de Alagoas; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: De
putado Paulo Magalhães).

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

'Projeto inicial publicado no DCD de 30-08-01



- parecer do Relator

- parecer da Comissão

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.142-A, DE 2001

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

MENSAGEM N° 750/01
TVR W 1.020/00

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Principal FM Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Val
paraízo, Estado de Goiás; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Ney Lopes).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

'Projeto inicial publicado no OCO de 30-8-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIOIII - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo

. n' 1.140/01 , nos termos do Parecer do Relator, Depu-
SUMARIO tado Paulo Magalhães. Os Deputados Waldir Pires,

- parecer do Relator José Genoíno, José Dirceu, João Paulo e Orlando
- parecer da Comissão Fantazzini abstiveram-se de votar.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA Participaram da votação os Senhores Deputa-
E DE REDAÇÃO dos Inaldo Leitão - Presidente, Robson Tuma e

Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Augusto Farias, Coriola
no Sales, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jaime
Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Men
des Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos,
Nelson Marchezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Sérgio
Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Zulaiê Co
bra, Claudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Domiciano
Cabral, Edir Oliveira, João Paulo, Léo Alcântara, Luis
Barbosa, Nelo Rodolfo, Odílio Balbinotti, Orlando
Fantazzini, Osvaldo Reis e Waldir Pires.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, compete à Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação examinar a proposição
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Nesse passo, nada obsta a tramitação do proje
to, haja vista que estão observados os requisitos es
tabelecidos nos arts. 21, inciso XII, alínea a, 49, inciso
XII, e 223 da Constituição Federal, que tratam da
competência do Congresso Nacional para apreciar os
atos de iniciativa do Poder Executivo, pertinentes à
outorga e renovação de concessão, permissão e au
torização para o serviço de radiodifusão sonora e de
imagens e de sons.

O projeto guarda conformidade com o ordena
mento jurídico do País. A técnica legislativa não mere
ce reparos, estando de acordo com a Lei Comple
mentar nE 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.140, de 2001.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. - De
putado Paulo Magalhães, Relator.

1- Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática elaborou, na forma regimental, o
presente Projeto de Decreto Legislativo n° 1.140, de
2001, destinado a aprovar o ato que outorga permis
são à Fundação Quilombo para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Rio Lar
go, Estado de Alagoas.

O projeto vem a esta Comissão para fins do dis
posto no art. 54, inciso I, do Regimento Interno.

É o relatório.



A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.142/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Ney Lopes. Os Deputados Waldir Pires, José
Genoíno, José Dirceu, João Paulo e Orlando Fantaz
ini abstiveram-se de votar.

Participaram da votação os Senhores Deputados
Inaldo Leitão - Presidente, Robson Tuma e Osmar
Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir Ca
bral, André Benassi, Augusto Farias, Coriolano Sales,
Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Gerson Pe
res, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jaime Marfins, Jar
bas Lima, José Antonio Almeida, José Dirceu, José
Genoíno, José Roberto Batochio, Mendes Ribeiro Fi
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Mar
chezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho,
Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Clau
dio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Domiciano Cabral,
Edir Oliveira, João Paulo, Léo Alcântara, Luis Barbo
sa, Nelo Rodolfo, Odílio Balbinotti, Orlando Fantazzi
ni, Osvaldo Reis e Waldir Pires.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO, ND 3-A, DE 1999, QUE "ALTERA
OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSiÇÕES
TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR

OS MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E
ATRIBUIR-LHES NOVO PERíODO DE DURAÇÃO"

E APENSADAS. (MANDATOS ELETIVOS)

O Deputado CORIOLANO SALES, Presidente
da Comissão Especial, fez a seguinte

DESIGNAÇÃO N° 1.101

Em 23-1 0-2001

Ao Senhor Deputado João Almeida
Proposta de Emenda à Constituição N° 3-A, de

1999, do Sr. Paulo Octávio e outros, que "altera os arts.
27, 28, 29, 44 e 82 da Constituição Federal, e introduz
disposições transitórias, de forma a fazer coincidir os
mandatos eletivos que menciona e atribuir-lhes novo
período de duração" e apensadas. (Mandatos Eletivos)

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001 . - He
loisa Pedrosa Diniz, Secretária.

11 - Voto do Relator

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria n° 178, de 27 de março de 2001,
que outorga permissão à Rádio Principal FM Ltda.,
para explorar pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Valparaízo,
Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n 750/00 foi apreciada primeiramente,
no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que aprovou parecer fa
vorável, apresentando o projeto de decreto legislati
vo em epígrafe.

É o relatório.

Outubrodc 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 52861

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 111- Parecer da Comissão
E DE REDAÇAO

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitu
cionais formais relativos à competência legislativa
da União e às atribuições do Congresso Nacional,
nos termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei
Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.142, de 2001.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001. - Depu
tado Ney Lopes, Relator.
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Giovanni Queiroz
Pompeu de Maltos

Romel An/zio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Suplentes

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
OdUio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Michelelto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Alex Canziani
Átila Ura

José Anfbal
José Carlos Martinez

José Militão
Josué Bengtson

Léo Alcântara
Marcio Fortes

Osmânio Pereira
Roberto Rocha

Romeu Queiroz
Salvador Zimbaldi

Sérgio Reis

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylíno
Magno Malta (PST)
Maltos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, PSn

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
2 vagas

PMOB Bloco (PFL, PSn

Confúcio Moura
19or Avelino
Marcelo Castro
Moacir Michelelto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Them/stocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez
Luiz Biltencourt
Múcio Sá (PTB)
Olavo Calheiros

2 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Luciano Castro

Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Preito
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellíngton Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Felter Júnior
Júlio Redecker (Licenciado)

Vadão Gomes

PMOB

Benito Gama
Eunúcio Oliveira
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurllio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Biltencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezfdio Pinheiro
Kincas Maltos
Márcio Biltar (PPS)

Bloco (PSB, pedoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Biltar
Marcos Afonso

Adão Prelto
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Jaques Wagner
Paulo Delgado



PPB

Francisco Silva (PL) (Licenciado)

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Jarbas Uma (PPB)
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themfstocles Sampaio
Wilson Santos

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Givaldo Carimbão
Kincas Mattos

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genorno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
José Egydio

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Bispo Wanderval
José Aleksandro

Pedro Eugênio
Pompeo de Mattos

Wolney Queiroz

Bloco (PL, PSL)

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Suplentes

Fax: 318-2143

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
30 Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
Léo Alcântara

Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro

Odllio Balbinolti
Ricardo Rique

Sampaio Dória
Wilson Santos

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

Suplentes

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

João Colaço
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)
Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatlo
Milton Barbosa
Pedro Bitlencout
Ricardo Fiuza

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
10 Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
20 Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3 0 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Átila Uns
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Bloco (PFL, PST)
Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha
1 vaga

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PMOB PMOB
Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anfbal Gomes

Mauro Lopes
Max Rosenmann



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Pedro Pedrossian (PPB)
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Luciano lica

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo BaHazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Lincoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C. Sala 184
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PDT, PPS)

Olfmpio Pires

Bloco PL. PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C. Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
2 vagas

Alceste Almeda
Freire Júnior

Maurflio Ferreira Lima
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1°Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camala

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Reginaldo Germano

Suplentes

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia
1 vaga

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves Marcelo Teixeira Luiz Eduardo Breenhalgh
José índio Norberto Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga 1 vaga Padre Roque

PT PPB

Clovis IIgenfritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Linhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Ballazar

Bloco (POT, PPS)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Regis Cavalcante

Cabo Júlio

1 vaga

Bloco (PL, PSl)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Mari sa Serrano
Walfrido Mares Guia

Clovis Volpi
Fernando Gonçalves

Udia Quinan
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgflio
Léo Alcãntara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Osório Adriano
Rubem Medina

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

PMOB

PT

Affonso Camargo
Badu Picanço

Lidia Quinan
Marisa Serrano

Ricardo Ferraço
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka

1 vaga

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMDB
Jonival Lucas Junior

Luiz Bittencourt
Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio

PT
Gílmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

Delfim Nello
João Pizzolalli

PPB

Aloizio Mercadante
Carlito Merss

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDl, PPS)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

Clemenlino Coelho

Givaldo Carimbão

Bloco (PSB, pedoB)

Herculano Anghinetti (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Rubens Bueno

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 690517011/7012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente: José carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB. PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li. Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadlr
Félix Mendonça
José Aníbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio lemes
Veda Crussius

jl,oo((o Malin\\o
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Sebastião Madeira

Walll\ào Males Guia
1 vaga

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMOB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

PMDB

João Caldas (PTe)
Wigberto Tartuce (PPB)
Paulo de Almeida
2 vagas

Bloc:o (PFL, PST)

Chico sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Mussa Demes
Pauderney Avelino

PMOB

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

PT

Darci Coelho
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

Paulo de Almeida

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Or. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Fernando Diniz
João Magalhães
Lujz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Deusdeth Pilntoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursic'JnO Que'lroz

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

??B

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Fetler Júnior
Max Rosenmann (PMDB)

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

PT
João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

PPB
Iberê F~mei~a

1 vaga

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgllio Guimarães

Málcio Reinalâo MOleila
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas Gonzaga Patriota
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

João Eduardo Dado (PMOB) Emerson Kapaz
Pedro Eugênio Rubens Furlan

Bloco (POT. PPS)

1 vaga

Bloco (PL, P5L)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Regis Cavalcante

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (Licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo li. Pavimento Superior. Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888 /6887 Fax: 318-2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (P50B, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abllio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Maltos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Billencourt

Yvonlton Gonçalves

PMOB

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMOB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Paulo de Almeida
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL)

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Uma
Rose de Freitas (PSDB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

PT

PPB

Anlbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Biliar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Jandira Feghali

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darcfsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (PDT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr Benedito Dias
Eni Voltolini
José Unhares

PT

PPB

Dr. Antonio Cruz
Euler Morais

Itamar Serpa (PSDB)
Jonival Lucas Júnior

Jorge Pinheiro
Marcelo Castro
Waldemir Moka

1 vaga

Ana Corso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Almerinda de Carvalho
Ezidio Pinheiro (PSB)

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

Airton Dipp
Clementino Coelho

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB) Bloco (PSB, PCdoB)

Eber Silva (PST)
Bloco (PL, PSL) Jandira Feghali

José Aleksandro Philemon Rodrigues Bloco (POT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Bloco (PL, PSl)

Alceu Collares
Dr. Hélio

Secretário: Eloizio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Elias Murad (PSDB)
José Egydio

Pimentel Gomes (PPS)
Sem Partido

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
IIdefonço Cordeiro
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feij6

Silas Câmara
Silvio Torres

Viltorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PDT, PPS)

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Pedro Valadares
1 vaga

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Uma

Marcus Vicente (P5DB)
Osmar Terra

PPB

PT

Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Antônio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto

lédio Rosa
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Bloco (POT, PPS)

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Carlos Santana
Manoel Vit6rio
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Asdrubal Bentes
Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Alcione Athayde
Eduardo Campos

Almeida de Jesus

Eurrpedes Miranda

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Arnaldo Faria de Sá
Odelmo Leão

1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

PT

PPB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Vivaldo Barbosa

Antônio Carlos Konder Reis
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Uno Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Medeiros

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

1 vaga
PTN

José de Abreu

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurfpdes Miranda (POT)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Airton Roveda
Alex Canziani

Suplentes

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares

Affonso Camargo
Basilio Villani

Bloco (PSOB, PTB)



Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

PMOB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

PPB

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro

Luisinho
Sérgio Barcellos

1 vaga

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mário de Oliveira
Nair Xavier Lobo

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório Medioli

PMOB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Hélio Costa
Itamar Serpa (PSDB)
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Pizzatto

Ney Lopes
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Edison Andrino
Eunlcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Pastor Amarildo
1 vaga PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes
Vanessa Grazziotin

Evandro Milhomen
José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (POT, PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Eurfpedes Miranda Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Robério Araújo

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

José Aleksandro

Fax: 318-2145

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão GurgeJ

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
2° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Autor: Mesa Diretora

Mattos Nascimento
Robário Araújo

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Proposição:

Cabo Júlio
De Velasco

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Sérgio Reis

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente



Titulares

Antônio Jorge
Bonifácio de Andrada
Feu Rosa
João Castelo
UdiaQuinan
Márcio Matos
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Edir Oliveira
Luiz Ribeiro

Osmãnio Pereira
Sebastião Madeira

Sérgio Reis
Veda Crusius

2 vagas

Avenzoar Arruda
João Paulo
Professor Luzinha

Almerinda de Carvalho
Edmar Moreira
Pastor Amarildo

PT

PPB

Fernando Ferro
Geraldo Magela

Maria do Carmo Lara

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefone: 318-79581 318-7959 Fax: 318-2889

Gerson Gabrielli
Jaime Martins
José Thomaz Nonô
Ney Lopes
Pedro Bittencourt
Rodrigo Maia

Armando Monteiro
Benito Gama
Gastão Vieira
João Colaço
João Magalhães
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Gervásio Silva

lldelonço Cordeiro
Luiz Durão

Zezé Perrella

PMDB

Anfbel Gomes
Jorge Pinheiro

Jurandil Juarez
Laire Rosado

Marcus Vicente (PSDB)
Teté Bezerra

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Pompeo de Mattos
Ricardo Ferraço

Lincoln Portela

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Haroldo Lima
Sérgio Novais

Fernando Coruja
Regis Cavalcante

Eujácio Simões



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC 3/99 Autor: Paulo Octávio e Outras
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
10 Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
30 Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

6 vagas

PT

PMDB

1 vaga

Suplentes

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

Lincoln Portela

PH5

Bloco (PL, P5L)

Bloco (POT, PP5)

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

Robério Araújo

Bloco (PFL, P5T)

Pompeo de Mattos (POT)

Gerson Gabrielii
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Billencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

Bloco (P50B, PTB)

Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

PMOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Proposição: PEC na 53/99

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

5uplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu

Paulo de Almeida
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (licenciado)
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

Bloco (PFL, P5T)

Bloco (P50B, PTB)

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Titulares

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Uno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Jorge Pinheiro
José índio
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

PPB

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

2 vagas
PT

Aloisio Mercadante Geraldo Magela



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

João Coser
José Pimentel

Luiz Biltencourt

PFL

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinelti

João Pizzolalti

Bloco (PSB, pedoB)
2 vagas

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz NonO
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

PT

Jorge Biltar
3 vagas

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcello PPB

Milton Temer (PT)

PV

Wellington Dias (PT)

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140 Enio Bacci

PDT

Serafim Venzon

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-CESTE

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, pedoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)
Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318·2140

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

Carlos Dunga

Pedro Eugênio (PPS)

PV

Bloco (PSDB, PTB)

Clementino Coelho (PPS)

Anivaldo Vale

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"

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Suplentes

Proposição: PEC 0076/99

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Adolfo Marinho
AntOnio Jorge
B. Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Aommel Feij6

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado



Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

3 vagas

Oilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezfdio Pinheiro

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PFL. PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos

2 vagas

PMOB
6 vagas

PT

3 vagas

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PL. PSL)

Bispo Rodrigues

1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
~ Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB. PTB)

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

PMOB
Anlbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavígne

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Tânia Soares

Suplentes

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Neuto Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Bittencourt
Pedro Irujo

Norberto Teixeira
5 vagas

Henrique Fontana
Jorge Bittar
Luiz Sérgio

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze

Salomão Cruz

Gonzaga Patriota
1 vaga

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC n° 222/00
Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Autor: Juquinha e outros

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (PL. PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PTN

José de Abreu

João Sampaio
1 vaga

José Aleksandro

1 vaga



Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
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"

Neiva Moreira

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Autor: Senador Federal e
Outros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"
Autor: Poder Executivo

Suplentes

ProposiçãO: PEC n° 289/00

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Suplentes

João Leão (PPB)
Uno Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Proposição: PEC 254/00

Presidente: Pedro Chaves (PMOB)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

Bloco (PFL, PST) Bloco (PSOB, PTB)

Ariston Andrade
Darci Coelho
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

PMOB

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Antonio Feijão
Candinho Maltos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Bloco (PFL. PST)
Geovan Freitas
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

PT

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz 8ittencourt
Múcio Sá (PTB)

Norberto Teixeira

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

PPB

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

PMOB

Alberto Fraga
5 vagas

PT
Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas



Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT

Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

Agnaldo Muniz
Eurrpedes Miranda

Bloco (PDT, PPS)

Airton Cascavel
Giovanni Queiroz

PPB

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Bloco (PL, PSL) POT

Oscar Andrade Robério Araújo João Sampaio Olimpio Pires

PTN Jandira Feghalí
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165·B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

José de Abreu 1 vaga

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

Autor: Senado Federal

PPS

PHS

Bloco (PSOB, PTB)

Agnaldo Muniz

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PS OB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Proposição: PEC 281/00

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (licenciada)
Roberto Jefferson

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165·B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

6 vagas

Suplentes

Autor: Jandira Feghali
e Outros

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro

Proposição: PEC 308-A/96

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice·Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

PFL

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Relator: Delfim Netto (PPB)

Titulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Átila Lira
Basilio Villani
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Nelson Marchezan

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

Augusto Franco
José Múcio Monteiro

Nelson Trad
Saulo Coelho

Zila Bezerra
3 vagas

PT

Carlilo Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

PPB

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães

João Paulo Rodrigo Maia
3 vagas Ronaldo Caiado

Rubem Medina

PMOB

Armando Monteiro
Dr. Benedito Dias Benito Gama

Edmar Moreira Germano Rigotto
1 vaga João Henrique

Milton Monti
Pedro Novais

Fernando Coruja PT

Clovis Itgenfritz
Dr. Rosinha

1 vaga Pedro Eugênio

PPB

Eujácio Simões Almir Sá
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro

Regis Cavalcante
Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda
1 vaga

Aldir Cabral
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Luiz Barbosa

Osório Adriano
Pedro Fernandes

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga

3 vagas

2 vagas

PHS

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR ART. 84 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Autor: Poder Executivo

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Pavimento superior, sala 165-B
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

Bloco (POT, PP5)

José Roberto Batochio Neiva Moreira
Pimentel Gomes 1 vaga

Bloco (PL, P5L)
Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos

PHS
Roberto Argenta

1 vagaIbrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Proposição: PEC 407/01



CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PFL

PMOB

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
1 vaga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Ralael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PT

PFL

Adão Pretto
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odllio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Pompeo de Mattos

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

POT

Fernando Coruja

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

PSDB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basflio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Socorro Gomes

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

PT

PPB

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgllio Guimarães

1 vaga

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva Fetter Júnior Eliseu Moura



João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres

1 vaga Giovanni Queiroz

POT

Eurrpedes Miranda

PTB Bloco (PSB, pedoB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)
POT Robério Araújo José Aleksandro

Eurfpedes Miranda
lvaga

Enio Bacci
Fernando Zuppo PHS

Bloco (PSB, pedoB) Renildo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares

Suplentes

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

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 5/99

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, saJa 151-B
Telefone: 318-70671318-7055

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3D Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares

Suplentes

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Eujácio Simões

Eduardo Campos

Proposição: RCP 2/99

Bloco (PSOB, PTB)
Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale Alex Canziani
Josué Bengtson Badu Picanço Luiz Antonio Fleury Clovis Volpi
Nilson Pinto (Licenciado) Bonifácio de Andrada Luiz Carlos Hauly Léo Alcântara
Sérgio Barros Max Rosenmann Veda Crusius Saulo Coelho
Sérgio Carvalho Nicias Ribeiro

Bloco (PMOB, PST, PTN) Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida Jorge Costa (PT) Chico Sardelli Luiz Durão
Confúcio Moura Osvaldo Reis Corauci Sobrinho Neuton Lima
Asdrubal Bentes 1 vaga Robson Tuma 1 vaga

PFL PMOB

~irton Cascavel (PPS) Expedito Júnior Lamartine Posella João Eduardo Dado
Atila Uns Oscar Andrade Marcelo Barbieri 2 vagas
Luciano Castro Sérgio Barcellos Roland Lauigne

PT PT

Babá 2 vagas Iara Bernardi José Pimentel
Nilson Mourão Ricardo Berzoini Teima de Souza

PPB PPB

Almir Sá João Tota Celso Russomanno Wagner Salustiano
Luiz Fernando Salomão Cruz Cunha Bueno 1 vaga



Bloco (P5B, PCdoB) Bloco (P5B, PCdoB)

Kincas Mattos Aldo Rebelo Paulo Baltazar Gonzaga Patriota

Bloco (POT, PP5) Bloco (POT, PP5)

João Eduardo Dado (PMDB) João Herrmann Neto Regis Cavalcante Pompeo de Mattos

Bloco (PL, P5L) Bloco (PL, P5L)

Bispo Wanderval De Velasco Magno Malta Eujácio Simões

PTN PV

José de Abreu 1 vaga Geraldo Magela (PT) Tânia Soares (PCdoB))

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-8436 Fax: 318-2182

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo li, Sala 151-8
Telefone: 318-8786 Fax: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

Suplentes

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Autor: Milton Temer e OutrosProposição: RCP 21/96

Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS

PRINCípIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS

E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,

OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"

Proposição: RCP 15/95 Autor: Augusto Nardes e outros
Presidente: Damião Feliciano (PMDB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSDB)

Bloco (P50B, PTB) Bloco (PFL, P5T)

Augusto Franco
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (PFL, P5T)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

PMOB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

PT

Avenzoar Arruda
João Coser

PPB

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Clovis Volpi João Carlos Bacelar Ney Lopes
Eduardo Seabra Paes Landim Paes Landim

Luiz Ribeiro Pedro Bittencourt Rubem Medina
1 vaga

PMOB
Cleuber Carneiro

Gustavo Fruet Antônio do ValleLuciano Pizzatto
Rita Camata José BorbaLuiz Moreira
Wagner Rossi José Lourenço

João Henrique PTJosé Borba
1 vaga Ivan Valente José Pimentel

Milton Temer Ricardo Berzoini

Fioravante PPB

1 vaga Enivaldo Ribeiro João Tota
Romel Anizio Ricardo Barros

José Janene Bloco (P5B, PCdoB)

Simão Sessim Haroldo Lima José Antonio Almeida



Bloco (PDT, PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Nelson Proença (PMDB) José Roberto Batochio Evandro Milhomen Socorro Gomes

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus

PTN

José de Abreu

João Caldas

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Neiva Moreira

José Aleksandro

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERClclO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS REFERENTES AO PROJETO SIVAM 

SISTEMA DE VIGILÃNCIA DA AMAZÕNIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POUTICAS

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-8429

Proposição: RCP 23/96

Fax: 318-2182

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

PHS

Pompeo de Mattos (PDT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo li, sala 151-B
16\6101"16',318-7001

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

1 vaga

Fax: 318-2182

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Suplentes

Armando Abflio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Bonifácio de Andrada
Custó<:lio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feij6
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PFL, PST) Aracely de Paula
Cláudio Cajado

Aldir Cabral Chico Sardelli Corauci Sobrinho
Darci Coelho Luiz Moreira Gilberto Kassab
Francisco Rodrigues Mauro Fecury João Mendes
Gilberto Kassab Sérgio Barcellos Paulo Octávio
Jairo Carneiro Yvonilton Gonçalves Rubem Medina

Vilmar Rocha

PMDB

Alberto Fraga 4 vagas
Confúcio Moura Coriolano Sales
Jurandil Juarez João Colaço
1 vaga Jorge Alberto

Jorge Wilson

PT Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo

Luiz Eduardo Greenhalgh Babá Olavo Calheiros
Marcos Afonso Ivan Valente 1 vaga

PPB

João Tota Jair Bolsonaro João Paulo
Luiz Fernando Salomão Cruz José Dirceu

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Uma

Regina/do Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

PMDB

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Osmar Serraglio

Paulo Lima
3 vagas

PT

Dr. Rosinha
Geraldo Magela



Milton Temer
Nilmário Miranda

José Genolno
Virgflio Guimarães

Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga
PPB

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bitlencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Maria Elvira
5 vagas

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Siltar

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

PSOB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz NonO (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Viltorio Medioli

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Bloco (PL, PSL) PT

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Or. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

PHS

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)
PPB

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

José Janene
Aobério Araújo (PL)

1 vaga

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
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
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice·Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Iris Simões
Murilo Domingos

Agnaldo Muniz (PPS)Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

PTB

José Carlos Martinez
1 vaga

POT

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzalto

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia



Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PFL
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
Cesar Bandeira Aracely de Paula 50BREASNORMA5GERA~PARAA
Claudio Cajado Celcita Pinheiro

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIAHeráclito Fortes Luis Barbosa
Jaime Martins Pedro Fernandes COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
Joel de Hollanda Sérgio Barcellos

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERALKátia Abreu 2 vagas
Paes Landim E PELOS MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
PMOB

Albérico Filho Glycon Terra Pinto
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)

Freire Júnior 5 vagas
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)

Osmar Serraglio 2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Renato Vianna 3° Vice-Presidente: Dr, Rosinha (PT)

2\1agas Relator', Robson Tuma {PFl}
Titulares Suplentes

PSDB PFL

Arthur Virgflio Adolfo Marinho Gilberto Kassab Antônio Jorge (PTB)
Bonifácio de Andrada Alberto Goldman Paulo Braga Jaime Martins
João Almeida Antonio Carlos Pannunzio Paulo Marinho João Ribeiro
Mareio Fortes Arnaldo Madeira Paulo Octávio Mauro Fecury
Nelson Marchezan Jutahy Junior Robson Tuma Raimundo Santos
Zulaiê Cobra Luiz Carlos Hauly Ursicino Queiroz Vilmar Rocha

Wilson Braga 1 vaga

PT
PMOB

Geraldo Mage/a Gilmar Machado
João Paulo José Geno(no Gustavo Fruet Albérico Filho
Professor Luizinho Paulo Delgado Milton Monti João Colaço
1 vaga Virgflio Guimarães Norberto Teixeira 4 vagas

Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves

PPB 1 vaga
PSOB

Arnaldo Faria de Sá 3 vagas Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Herculano Anghinetti Helenildo Ribeiro Maria Abadia (licenclada)

José Linhares João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo

PTB Saulo Pedrosa

Eduardo Seabra Walfrido Mares Guia PT
Fernando Gonçalves

Ângela GuadagninDr, Rosinha
Fernando Ferro Jair Meneguelli

POT Gilmar Machado Márcio Matos (5, ParI.)
1 vaga 1 vaga

José Roberto Batochio Fernando Coruja PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)

Bloco {PSB, PCdoB} Nilton Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

Pedro Valadares Dja/ma Paes
PTB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, P5L) Max Mauro Chico da Princesa (PSDB)
1 vaga Walfrido Mares Guia

De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado POT
Local: serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129·B
Telefone: 318-8434 Alceu Collares Dr, Hélio



Djalma Paes

Bloco (P5B, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)

Wellington Dias

PPB

Milton Temer

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

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

PFL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

Pompeo de Mattos

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feij6
Rodrigo Maia (PFL)

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

por

PTB

Bloco (PSB, PCdoB)

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

Eujácio Simões

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA 05

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basilio Villani (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (P50B, PTB)

Djalma Paes

Enio Bacci

Badu Picanço
Basilio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vittório Mediol;

Suplentes

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma

PSDB

PMDB

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

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

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Bloco (PFL. P5T)

IIdefonço Cordeiro'
LuIs Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer
PT

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel

Antônio do Valle
Fernando Diniz

PMDB

Armando Monteiro
Edinho Bez



José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

Pinheiro Landim
3 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

PT

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PSOB

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anlzio
PT

4 vagas 4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
Miriam Reid

Sérgio Miranda
1 vaga

Bloco (POT, PPS) PPB

Airton Dipp
Pedro Eugênio

JOãO Hermann Neto
Olimpio Pires

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

João Caldas Eujácio Simões PTB

Fernando Gabeira
PV

1 vaga
Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·7062/7052 Fax: 318-2140 POT

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

José Antonio Almeida

Bispo Wanderval

Enio Bacci

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 50 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares Suplentes

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Ilderonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

Celeita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDS)
Titulares Suplentes

Albérico Filho
Barbosa Neto

PMOB

Jorge Wilson
Olavo Calheiros Fátima Pelaes

Bloco (PSOB, PTB)

Eduardo Barbosa



Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

PT

Flávio Arns
Marisa Serrano

Veda Crusius

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Titulares

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

PFL

PMOB

PSOB

Suplentes

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Hermes Parcianello
5 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Miriam Reid

Jandira Feghali

Robério Araújo

Ivan Paixão

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Or. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Wellington Dias
3 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatli
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

PT

PPB

PTB

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151·B
Telefone: 318-7066/318-7055

Eber Silva

POT

Pompeo de Mattos

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice·Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Regis Cavalcante (PPS)

PV

Airton Cascavel (PPS)



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Marcos Cintra (PFL)

PPS

Rubens Furlan Agnaldo Munjz

PV

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
10 Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

1 vaga

Armando Abflio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lídia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Sérgio Novais

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Proposição: PL 293/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José índio (PMOB)
10 Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
20 Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
30 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Titulares Suplentes

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Suplentes

Cezar Schirmer
5 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Kátia Abreu
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

PFL

Proposição: PEC 98/99

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Par!.)
2 vagas

PT

4 vagas

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho

Cleuber Carneiro
Gilberto Kassab

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

POT

Telmo Kirst
2 vagas

Darcfsio Perondi
José Borba
José índio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

PMOB

José Borba
5 vagas

Fernando Zuppo Eber Silva
PT

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima 1 vaga

Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner



PPB Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José Militão

Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno Inaldo Leitão Nelson Otoch
Dr. Benedito Dias Mário Negromonte (PSDB) João Castelo 2 vagas
Eni Voltolini 1 vaga Vicente Arruda

PT
Iara Bernardi Fernando Ferro

Bloco (PSB, PCdoB) Marcos Rolim Geraldo Magela
2 vagas José Pimental

Alexandre Cardoso Paulo Baltazar Waldir Pires
1 vaga 1 vaga

PPB
Augusto Nardes Celso Russomanno

Bloco (POT, PPS) Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

Dr. Hélio Fernando Coruja
Emerson Kapaz Pedro Eugênio PTB

Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves

Bloco (PL. PSL) Roberto Jefferson 1 vaga

POT
Ronaldo Vasconcellos José Egydio José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB)

Rubens Furlan (PPS)

PHS

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PPS

Airton Cascavel

Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

PFL

PMOB

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (P50B, PTB)

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Alexandre Santos
PSOB

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas

André Benassi

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi

Romeu Queiroz
Zenaldo Coutinho



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Pinheiro Landim
1 vaga

PFL

7 vagas

Titulares

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Suplentes

PFL

Cesar Bandeira
Francisco Coelho

IIdefonço Cordeiro
João Mendes

José Carlos Fonseca Jr.
Sérgio Barcellos

1 vaga

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzalto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Jorge Bittar
Professor Luizinho
2 vagas

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Dr. Hélio

1 vaga

Francisco Rodrigues
Kátia Abreu

Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella

José Carlos Fonseca Jr.
1 vaga

PT

4 vagas

PPB

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

POT

Luisinho

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Darclsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Biltencourt
Rita Camata
1 vaga

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
João Paulo
José Genolno
Milton Temer

PMOB

Cezar Schirmer
Germano Rigolto

Maria Elvira
3 vagas

PSOB

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

PT

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgllio Guimarães

2 vagas

PPB

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

PPS

Cunha Bueno
Felter Júnior
Nelson Meurer

Augusto Nardes
Júlio Redecker (licenciado)

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

Emerson Kapaz

Fernando Gabeira

PV

Pedro Eugênio

Marcos Rolim (PT)

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Fernando Gonçalves
Magno Malta

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Neiva Moreira 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Fernando Gabeira

PV

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 57199 Autor: João Leão e Outros

Wolney Queiroz Salomão Gurgel

Bloco (PL, PSL)

João Caldas Eujácio Simões

PHS
Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice·Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Bloco (PFL. PSn

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonõ
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMDB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgllio Guimarães

PPB

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

PFL

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

PMOB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PSOB
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

PT
Marcos Afonso
Wellington Dias

PPB
Ary Kara
Simão Sessim

PTa

Duilio Pisaneschi

PDT

Dr. Hélio

Bloco (PSB. PCdoB)

Gonzaga Patriota

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Vicente
Zulaiê cobra

1 vaga

João Coser
1 vaga

Almir Sá
João Tota

1 vaga

Fernando Zuppo

1 vaga

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco (PSB. PCdoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Bloco (POT, PPS) Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8

Telefone: 318·706217061 Fax: 318-2140
Pimentel Gomes Clementino Coelho



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS" Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo li, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Gabeira

Bloco (PL, PSL)

PV

Paulo José Gouvêa

Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSOB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMOB)

Titulares

Bloco (PFL, PST)

Proposição: PL 3.198/00 Autor: Paulo Paim
Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Uns
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

PMOB

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI W 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA EJOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonillon Gonçalves
Zezé Perrella

Suplentes

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odrlio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PT

PMOB

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Fetter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Bloco (PSB, pedoB) PT
Aldo Arantes
1 vaga

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares
Márcio Biliar

PPB
Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

3 vagas



Bloco (PSB, pedoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (POT, PPS)
A~u~~~ Or.~~

Ivan Paixão Regis Cavalcante

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Arnaldo Faria de Sá
Celso Rllssomanno
José Linhares

Geraldo Magela
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

1 vaga

Lincoln Portela

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Coruja

POT

01. Hélio

Secretária: Maria Terezinha Oonati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

Fernando Gabeira
PV

1 vaga
Ojalma Paes

Lincoln Portela

Bloco (PSB, pedoB)

Alcione Athayde

Bloco (PL, PSL)
Robério Araújo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMOB)
Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTS)

1 vaga

Suplentes

Alberto Fraga
Freire Júnior

Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira

Alexandre Santos
01. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

1 vaga
PPS

PHS

Bloco (PMOB, PST, PTN)

1 vaga

Roberto Argenta

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,

QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Proposição: PL 2.186/96

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Pedro Chaves (PMOB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSOB)
2° Vice-Presidente: João Pauto (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Angela Guadagni
Carlito Merss

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Par!.)

Roland Lavigne (PMOB)

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)

PFL

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz



Themrstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Abelardo Lupion
Darci Coelho
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PFL

PT

PPB

Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Jaime Fernandes
José Carlos Coutinho

José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian

Ursicino Queiroz

Ivan Valente
João Grandão

Luciano Zica
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Titulares
PFL

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

PMOB
João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

PSOB
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
2 vagas

PT

Suplentes

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrelia

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

por
Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz

PHS

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Miriam Reid

1 vaga

Marcos de Jesus

Rubens Furlan

1 vaga

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Ouilio Pisaneschi
1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

POT

Fernando Coruja 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Paulo José Gouvêa De Velasco

PPS

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Rubens Bueno Pedro Eugênio



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO r DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

PSDB

Uno Rossi Antonio Feijão
Marcus Vicente Arnon Bezerra
Moroni Torgan (PFL) Badu Picanço
Paulo Feijó Feu Rosa
Wanderley Martins (PSB) Max Rosenmann
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT

Geraldo Magela Carlos Santana
José Dirceu Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim Nelson Pellegrino
José Genofno Wellington Dias

PPB

Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
Edmar Moreira 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB

Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson

por
Eurfpedes Miranda Wanderley Martins

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Suplentes

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

PFL

Paulo José Gouvêa

PPS

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Cabo Júlio

Gonzaga Patriota

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Aelator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

PMDB

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo



PSOB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Balata
Léo Alcãntra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1° Vice-Presidente: BasIlio Villani (PSDB)
2° Vice·Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

4 vagas

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

PMOB
PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

PTB
PSOB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sflvio Torres

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
PT

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DiSPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

1 vaga

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)

PV

Bloco (PSB. PCdoB)

Airton Cascavel

Jandira Feghali

Carlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio
Teima de Souza 2 vagas
Wellington Dias

PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Redecker
1 vaga Telmo Kirst

PTB

Dullio Pisaneschi 1 vaga

POT
Ollmpio Pires 1 vaga

Eujácio Simões

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

José Antonio Almeida

PPS

Almeida de Jesus (Licenciado)

Sérgio Novais

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Secretário: snvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBSrDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

PPS

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Jandira Feghali

Pedro Eugênio

João Caldas

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC 136/99

PMOB

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
LuIs Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Osmânio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio
1 vaga

PSOB
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

POT

Fernando Coruja

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Armando Abllio Jaime Martins Luiz Durão
Confúcio Moura José Carlos Aleluia Nice Lobão

Salatiel Carvalho José Thomaz Nonô Paulo Braga
3 vagas Kátia Abreu Robson Tuma

Luciano Castro Wilson Braga
Paes Landim 1 vaga

André Benassi
B.Sá PMOB

Fátima Pelaes
Mário Negromonte Cezar Schirmer Freire Júnior

Ronaldo Cezar Coelho Gastão Vieira Marçal Filho

1 vaga Hélio Costa Osvaldo Biolchi
Jorge Alberto Osvaldo Reis
Jorge Wilson Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar 1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

PSOBProfessor Luizinho
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos

Edmar Moreira Helenildo Ribeiro Dr. Heleno

Jair Bolsonaro Léo Alcântara Jutahy Júnior

Ricardo Barros Raimundo Gomes de Matos Lino Rossi
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Antônio Jorge
PTNelson Marquezelli

Geraldo Magela Henrique Fontana
3 vagas José Genolno

1 vaga 2 vagas



Hugo Bisl
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival l.ucas Júnior (PMOB)

PPB

Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Jorge Tadeu Mude.len
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2IJagas

PSOB

Walfriclo Mares Guia
1 vaga

PTB

Luiz Antonio Fleury
Si\as Câmara

Elias Murad
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Mário Negromonte

Osmânio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

POT

Eurfpedes Miranda Fernando Coruja PT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Bloco (PSB, pedoB) PPB

Alexandra Cardoso

PPS

Oro E\li\ásio {licenciado) Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (P80B)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSDB)

1 vaga 1 vaga PTB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente'. Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSOB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bloco (PSB, pedoB)

Dr. Evilásio (Licenciado) Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

PPS

POT

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Emerson Kapaz

Luiz Antonio Fleury
Roberto JeHerson

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Regina/do Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PMOB

João Colaço
João Magalhães

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POlÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares
PFL

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PMDB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Proposição: PL 2.763/00

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFl. PST)

Carlos Dunga (PTB)
Edison Andrino
Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

PSDB
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

PT
Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

4 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatlo
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMOB
Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

Neiva Moreira

PTB

por

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Bloco (PSB. PCdoB)

Paulo Baltazar

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões

PPS

1 vaga

Cabo Júlio

Eliseu Moura
Eni Vortolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

PPB

Dr. Benedito Dias
Feltar Júnio

João Pizzolatli

Bloco (PSB. PCdoB)
Inácio Arruda

José Antonio Almeida

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, SI 165·B
Telefone: 318·7066

1 vaga Airton Cascavel
Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL. P5L)
Philemon Rodrigues



Dajalma 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"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Bloco (PSOB. PTB)

José de Abreu

Proposição:

PTN

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcãntara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Bloco (PFL. PST)

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

PMOB
Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

PT
Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

PPB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (POT, PPS)

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
MarçaJ Filho

Roland Lavigne
2 vagas

José Genofno
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

Gonzaga Patriota
1 vaga

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

PFL
Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT
Marcos Rolim

PPB

Luis Carlos Heinze

POT

Miro Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

De Velasco

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

Nilmário Miranda

1 vaga

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Proposição Autor: Paulo Octávio Proposição: Autor: Gilmar Machado

Hélio Costa Jorge Pinheiro
Osmânio Pereira (PSDB) Luiz Bittencourt

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Suplentes

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
10 Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2" Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

PT

Suplentes

Benito Gama
Costa Ferreira

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

PFL

Aracely de Paula
Jaime Martins

PT

Gilmar Machado

1 vaga

PPB

POT

João Grandão

Pastor Amarildo

Pedro Celso

Edmar Moreira

Olimpio Pires

1 vaga
Dr. Hélio José Roberto Batochio

PPB Bloco (PSB, PCdoB)

Herculano Anghinetti
Agnelo Queiroz Tânia Soares

POT PV

Wanderley Martins Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

Secretário(a). Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE

1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.
Proposição: PL n° 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL



Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
2 vagas

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Suplentes

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)
Titulares

Darci Coelho
José Thomaz Nonô
Moroni Torgan

Suplentes

B. Sá
Carlos Batata
lris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

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

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Sílas Brasileiro
3 vagas

7 vagais)
PSOB

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

PMOB

Darci Coelho

PFL

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL

Euler Ribeiro Eliseu Resende
José Thomaz Nonô João Carlos Bacelar
Luciano Pizzatto José Carlos Fonseca Jr.
Neuton Lima José Múcio Monteiro
Ney Lopes Roberto Argenta (PHS)
Zéze Perrella Sérgio Barcellos
1 vaga Wilson Braga

PT
João Grandão Marcos Afonso
3 vagas Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Dilceu Sperafico Nelson Meurer
Roberto Balestra Salomão Cruz
Romel Anizio 1 vaga

POT

Pompeo de Mattos Dr. Hélio

Bloco (PSB, PcdoB)

Socorro Gomes 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz 1 vaga

PV

Fernando Gabeira Marcos Rolim

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

PT

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

PPB

Romel Anizio

PTB

Ricardo Izar

Bloco (POT, PPS)

Oscar Andrade

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Larre Rosado
Osmar Terra

Iara Bernardi
Marcos Rolim

João Tota

Nelson Trad

Lincoln Portela

Vanessa Grazziotin



Suplentes

Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PSOB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV

Fernando Gabeira

POT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITAlIZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABllIZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

PFL

Jaime Martins

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMOB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Autor: Presidnete

Suplentes

Albérico Filho (PMOB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abflio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSOB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinelti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)



Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcelo Teixeira (PMDB)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)

Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B

Telefone: 318·7060
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