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Unidos da América para utilização da Centro de
Lançamento de Alcântara, Estado do Maranhão..

CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Pela or
dem.) - Crise dos hospitais universiários do
Estado de Minas Gerais. Repúdio ao parecer da
Advocacia-Geral da União sobre a Emenda
Constitucional nO 29,referente à destinação de re
cursos orçamentários para a área de saúde pú-
blica ..

MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE. Pela
ordem.) - Defesa de continuidade dos trabalhos
da Comissão Parlamentar de Inquérito das Obras
Inacabadas. Conveniência de substituição de al
guns Parlamentares no organismo para melhor
esclarecimento das denúncias de corrupção en-
volvendo a Comissão ..

FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem.) 
Dados sobre o aumento das tarifas telefônicas e
conseqüente inadimplência por parte de usuários
em decorrência do processos de privatização do
setor de telecomunicações .

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem.) - Solidariedade ao povo norte-ame-



45449

45450

45452

45454

45453

45450

45453

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Visita do orador, por designação da Co
missão de Direitos Humanos, à cidade de Pes
queira, Estado de Pernambuco, para avaliação
de conflito entre fazendeiros e indígenas. Apro
priação, por membro da Igreja Católica, de área
indígena no Município para empreendimento de
turismo religioso. Urgente necessidade de ado
ção, pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil. de providências para correção do procedi-
mento ..

GILMAR MACHADO (PT - MC. Pela oro
dem.) - Conveniência de de1inição de regras cla
ras e coerentes no atual processo de reorganiza-
ção do futebol brasileiro .

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - PN.
Pela ordem.) - Transcurso do 80° aniversário de
nascimento do educador Paulo Freire ..

ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA.
Pela ordem.) - Convite à classe médica brasileira
para sessão solene da Casa em homenagem á
categoria, ao ensejo o transcurso do Dia do Mé-
dico - 18 de outubro .

REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Pela ordem.) - Defesa de continuidade dos tra
balhos da Comissão Parlamentar de Inquérito
que investiga as obras inacabadas no País. Con
veniência de apuração de denúncias de corrup-
ção envolvendo membros da CPI. ..

JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem.) 
Acerto da decisão do Superior Tribuna de Justiça
de manutenção do bloqueio de imóveis do atual
Prefeito de Osasco e Presidente da Associação
Paulista de Municípios, Celso Giglio .

NEUTON LIMA (Bloco/PFL - SP. Pela or
dem.) - Transcurso do 20° aniversário da Rádio
Jornal de Indaiatuba, Estado de São Paulo. Apre
sentação de requerimento de informações ao Mi
nistro das Comunicações sobre °atendimento às
normas de engenharia e aos procedimentos de
licença para prestação de serviços às pequenas
e microempresas ..

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem.) Empenho da Casa na busca de solução
contra a demissão de trabalhadores da Viação
Aérea Rio Grandense - VARIG. Contrariedade à
demissão em massa no setor de transportes ae-

45442

45443

45443

45444
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da visita do orador, como membro da Comissão OSMAR SERRAGLIO (PMDB - PRo Pela
de Fiscalização e Controle, às BR-262, 267 e ordem.) - Lançamento do Programa Arenito
163. Apelo o Sr. Ministro dos Transportes, Eliseu Caiuá-Nova Fronteira, no Município de Uruara-
Padilha, no sentido da liberação de recursos para ma, Estado do Paraná. 45447
recuperação daquelas rodovias, importantes vei- L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL _ MG.
as de circulação de nossas riquezas e de expor- Pela ordem.) _ Combate ao abuso sexual contra
tação. Agradecimento à Igreja Católica pelo rece- crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. .... 45448
bimento de imagem de Nossa Senhora do Panta-
nal, em solenidade de comemoração do 223°
aniversário da cidade de Corumbá, Estado de
Mato Grosso do Sul............................................... 45442

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.) 
Eleição do orador para a Vice-Presidência da
Fundação Nacional Ulysses Guimarães, do Parti
do do Movimento Democrático Brasileiro. Recebi
mento de sdgestões para estabelecimento de di-
retriz partidária a para o PMDB .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convocação
dos Deputados ao plenário para apreciação da
Ordem do Dia .

IVAN VALENTE (PT - SP. Pela Ordem.) 
Participação do Ministro Pedro Malan, da Fazen
da, em reunião da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscaização. Vulnerabili
dade da economia brasileira. Necessidade de
mudança da política econômica adotada pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso ..

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem.) - Necessidade de mudanca da polí
tica econômica adotada pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso ..

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Outorga, pela Organização Não-Go
vernamental alemã Transparência Internacional,
do "Prêmio Integridade" aos promotores Bruno
Galatti, Cláudio Esteves e Solange Vicentin, do
Ministério Público de Londrina, Estado do Para
ná, responsáveis pelas investigações de corrup
ção na Prefeitura Municipal, que levaram à cas
sação do Prefeito Antônio Belinati e ao indicia
mento de mais de 20 pessoas envolvidas em
desvios de recursos públicos .

RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pela or
dem.) - Urgência na adoção de política de equa
lização nacional do preço do gás natural empre
gado pela indústria. Debate do tema na reunião
do Fórum Parlamentar Catarinense. Contenta
mento da Federação das Indústrias de Santa Ca
tarina pela aprovação do substitutivo à Proposta
de Emenda à Constituição nO 277, de 2000, e das
alterações no Projeto de Lei n° 4.941, de 2001,
sobre carga tributária nas operações de venda
de combustível e de gás natural, respectivamen
te, pela Comissão Especial e pelo Plenário da
Câmara dos Deputados ..



45457

45457

45456

45456

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convocação
dos Deputados ao plenário para apreciação da
Ordem do Dia .

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM. Pela ordem.) - Viagem da oradora ao interi
or do Estado do Amazonas para discussão, com
a população e representações políticas, acerca
de projeto de decreto legislativo referente à divi-
são territorial do Estado ..

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
Escalada da violência em Campinas, Estado de
São Paulo. Solicitação à bancada federal de São
Paulo de prioridade à segurança pública estadual
na apreciação do Orçamento da União para 2002.
Anúncio de apresentação de proposta de emenda
à Constituição sobre a vinculação de recursos or
çamentários para a área de segurança pública ......

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Encaminhamento ao Ministério
Público Federal e ao Ministério da Saúde, pelo
Conselho Regional de Farmácia do Distrito Fede
ral e pelo Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuá
rios de Medicamentos, de denúncia relativa à re
dução de unidades nas embalagens de produtos
farmacêuticos com manutenção dos preços ..
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roviário em face da retração do tráfego aéreo OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela or-
provocada pelo atentado terrorista ocorrido nos dem.) - Colaboração do Ministro da Previdência
Estados Unidos da América. 45455 e Assistência Social, Roberto Brant, para a inser

ção do art. 19, que trata da concessão de bolsas
de estudo pelas instituições filantrópicas, à Lei n°
1.260. Apelo à lideranças universitárias para par
ticipação na seleção dos estudantes a serem be
neficiados. Congratulações ao Presidente da Re
pública, aos Ministros da Previdência e Assistên
cia Social e da Educação e aos Deputados inte
grantes da Frente Parlamentar do Crédito Educa-
tivo pelo apoio a aprovação da Lei n° 1.260. ......... 45460

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Participação do orador na comitiva de
autoridades do Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul em visita aos Municípios de Guarani
das Missões, São Pedro do Butiá e Santo Ânge
lo, para inauguração de obras sociais previstas
no Orçamento Participativo. Apreciação, pela
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande
do Sul, de proposta de piso mínimo de 300 reais
para servidores públicos estaduais e de reajuste
de 27,94% para funcionários de escolas públicas.
Inauguração, no Município de Santo Ângelo, de
escritório para atendimento de pleitos da popula
ção da região das Missões. Ausência de medidas
por parte do Governo Federal para solução da
crise do setor leiteiro do Estado. Apelo aos líde
res governistas para atendimento das reivindica-
ções dos servidores públicos federais em greve. .. 45461

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR. Pela or-
dem.) - Crise enfrentada pelos produtores de
mandioca da região de Paranavaí, Estado do Pa-
raná. Solicitação, aos Governos Federal e Esta-
dual, de urgentes providências em relação ao
problema e de adoção de medidas de apoio ao
setor....................................................................... 45458

GERMANO RIGOnO (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Anúncio de criação da Comissão Exe
cutiva de Comércio Exterior destinada à elimina
ção de entraves existentes nas exportações bra
sileiras. Dependência de capital estrangeiro para
financiamento do déficit brasileiro, em face do pe
queno volume de exportações apresentado pelo
País. Importância de implementação de política
de exportação para o crescimento da economia
brasileira. 45458

EURípEDES MI RANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Presença, na Casa, dos Prefeitos
Municipais Carlinhos Camurça e Acir Marcos
Gurgacz, respectivamente, de Porto Velho e
Ji-Paraná, Estalo de Rondônia. Realização, no
Município de Vilhena, da Feira Agropecuária
EXPOVIL. Dificuldades enfrentadas pelo Estado
de Rondônia devido à edição da Medida Provisó-
ria n° 2.166. 45459

AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela or
dem.) - Apresentação de projeto de lei sobre re
gulamentação da emissão de cheques pré-data
dos. Reivindicações dos produções de leite ao
Ministro Pratini de Moraes, da Agricultura, Pecuá
ria e Abastecimento. Críticas às Prefeituras Muni
cipais de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, e de São Paulo, Estado de São, pela impor
tação de leite. Denúncia de não pagamento do
crédito educativo pelo Governo gaúcho. Protesto
contra a não-implantação, no Estado, do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribu
ições das Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte - SiMPLES.............................................. 45461

ENIO BACCI (Bloco/POT - RS. Pela or
dem.) - Conveniência da aprovação de projeto
de lei, de autoria do orador, concessivo de garan
tia ao consumidor de pagamento do preço corre-
to de refeição. 45462

POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Necessidade de apuração da au
toria dos recentes atentados terroristas ocorridos
nos Estados Unidos da América. Inconveniência
da retaliação americana contra populações ino
centes sem a devida apuração da autoria dos
atentados. 45463
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45478

45479

45479

45479

45480

45479

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela or
dem.) - Solicitação de redução do prazo concedi
do à Comissão de Sindicância destinada à apu
ração de denúncias de irregularidades no âmbito
da Comissão Parlamentar de Inquérito de Obras
Inacabadas ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
solicitação do Deputado Miro Teixeira ..

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem.) - Indagação sobre prazo de vigên
cia dos trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito de Obras Inacabadas. Sugestão para
continuidade das atividades do órgão ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
indagação do Deputado Vivaldo Barbosa ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do Miro Teixeira ..

BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem.) - Considerações sobre pedido da Corre
gedoria da Casa de criação de Comissão de Sin
dicância para apuração de denúncias de irregula
ridades no âmbito da Comissão Parlamentar de
Inquérito de Obras Inacabadas .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Preocupa
ção da Corregedoria Parlamentar da Câmara dos
Deputados com a ampla apuração de fatos relati
vos às denúncias sobre irregularidades no âmbi
to da Comissão Parlamentar de Inquérito de
Obras Inacabadas ..

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Posicionamento do Governo Federal e
do Congresso Nacional em face dos atentados
terroristas ocorridos nos Estados Unidos da
América .

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

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Criação de comissão de sindicân
cia para apuração de denúncias no âmbito da
Comissão Parlamentar de Inquérito de Obras
Inacabadas. 45480

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão
da redação do vencido, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nO 308-C, de
1996, que "dá nova redação à alínea c do inciso
XVI do art. 37 da Constituição Federal.................. 45481

Usou da palavra para discussão da matéria
a SrB Deputada MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ).. 45481

45474

45475

45476

45475

45476
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PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.) de denúncias sobre irregularidades no âmbito da
- Apoio à posição do Parlamento Latino-Ameri- Comissão Parlamentar de Inquérito de Obras
cano quanto à autoridade da Organização das Inacabadas. 45477
Nações Unidas para deliberar acerca das medidas
cabíveis no combate ao terrorismo internacional.
Inconveniência de medidas unilaterais dos Estados
Unidos da América. 45463

VI - ORDEM DO DIA

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de
inversão da pauta de votação por acordo das Li-
deranças. 45474

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
dem.) - Existência de acordo de Lideranças so-
bre inversão da pauta de votação. Encaminha-
mento de requerimento de criação de Comissão
de Sindicância para investigação de denúncias
sobre participação de membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito de Obras Inacabadas
em tentativas de extorsão contra empresário........

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela or
dem.) - Congratulações ao Presidente Aécio Ne
ves pela rapidez no anúncio das decisões para
apuração de denúncias sobre irregularidades no
âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito de
Obras Inacabadas ..

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem.) - Necessidade de ampla apuração de
denúncias de irregularidades no âmbito da Co-
missão Parlamentar de Inquérito de Obras Inaca-
badas .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE -
Pela ordem) - Apoio à criação de Comissão de
Sindicância para apuração de denúncias de irre
gularidades na Comissão Parlamentar de Inqué-
rito de Obras Inacabadas .

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem.) - Apoio ao requerimento de criação
de Comissão de Sindicância para apuração de
denúncias de irregularidades no âmbito da Co-
missão Parlamentar de Inquérito de Obras Inaca-
badas ..

GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Pela
ordem.) - Apoio à criação de Comissão de Sindi
cância para apuração de denúncias de irregulari
dades no âmbito da Comissão Parlamentar de
Inquérito de Obras Inacabadas. 45476

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Apoio à criação de Comissão de Sindicância
para apuração de denúncias de irregularidades
no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito
de Obras Inacabadas. 45477

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio de
criação de Comissão de Sindicância e estabele
cimento do prazo de quinze dias para apuração



Setembro de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 45353

45496

45496
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), PEDRO CHAVES
(PMDB - GO), MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES),
FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA), ÉBER SILVA
(Bloco/PL - RJ), CARLOS ALBERTO ROSADO
(Bloco/PFL - RN), ADÃO PRETTO (PT - RS),
JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG), JOÂO
ALMEIDA (PSDB - BA), CUSTÓDIO MATTOS
(PSDB - MG), CLEONÂNCIO FONSECA (PPB -
SE)......................................................................... 45496

CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de inclusão,

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
em segundo turno da proposta de emenda à
Constituição n° 308, de 1996. Dispensada a re-
dação final. Encaminhamento da matéria ao Se-
nado Federal .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WILSON BRAGA (Blo-
co/PFL - PB) ..

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
- Realização de seminário para discussão do
programa de governo do Partido dos Trabalhado-
res em relação às questões agrária, ambiental e
de pesquisa ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ALOl210
MERCADANTE (PT - SP), VALDECI PAIVA (Blo-
co/PSL - RJ) ..

RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem - Importância do comparacimento dos Par
lamentares à sessão do Congresso Nacional, a
realizar-se após a presente sessão da Câmara
dos Deputados, para conclusão da votação do
Plano Plurianual. ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO LEÃO (PPB
- BA), JORGE BITTAR (PT - RJ), JOSÉ
CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL - BA). .. ........ ........ 45496

SÉRGIO REIS (PTB - SE. Pela ordem.) 
Encaminhamento, pelo orador, de ofícios do Pre
feito Jerônimo de Oliveira Reis, do Município de
Lagarto, solicitando auxílio da Policia Federal à
Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Sergipe nas investigações para esclarecimento
do assassinato de Vereador. 45496

45483

45483

45482

45482

45482

45482

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Preocupação do orador com anúncio de
demissão de funcionários da Viação Aérea Rio
Grandense - VARIG. 45484

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Reclamação contra cobrança abusiva
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços relativo aos gastos de telefone do gabi-
nete do orador. 45485

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Apelo ao
Presidente Aécio Neves para intermediação em
busca de desfecho satisfatório para a greve dos
servidores públicos federais. 45485

TÂNIA SOARES (Bloco/PCdoB - SE. Pela
ordem.) - Assassinato do Vereador e líder sindi-
cal Carlos Gato. 45486

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ) - RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or-
Anúncio de desistência da discussão da matéria.. 45481 dem.) - Informação ao Plenário sobre término de

reuníão da Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização ..

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

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado POMPEO DE MATTOS (Blo-
co/PDT - RS) ..

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

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da redação do vencido, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
308-C, de 1996 .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 308-C, de 1996 .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL MG),
JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ),
ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), DR. HÉLIO
(Bloco/PDT SP), ANTONIO JOAQUIM
ARAÚJO (PPB - MA), HENRIQUE FONTANA
(PT - RS), WAGNER ROSSI (PMDB - SP),
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE),
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP) ..

HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or-
dem.) - Apelo ao Presidente Aécio Neves aos lí-
deres partidários para empenho em busca de
desfecho satisfatório do impasse entre o Gover
no Federal e os servidores públicos em greve......

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ.
Pela ordem.) - Preocupação da oradora com a
obtenção de quorum necessário para aprovação
da matéria.............................................................. 45484

IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE. Pela oro
dem.) - Repercussão do assassinato do Verea-
dor e líder sindical Carlos Gato. 45484



45861

45566

4 - RESENHAS - Da Primeira Secretaria,
encaminhando as resenhas de correspondências
expedida e recebida referentes aos meses de
março a agosto de 2001 .

COMISSÕES

5 - ATA DA COMISSÃO

a) Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer ao PL n° 203/01 (Política Nacional
de Resíduos), *108 Reunião (Ordinária}, em
25-9-01 ..
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na pauta da Ordem do Dia, da Proposta de (Bloco/PST - RJ), CHICO DA PRINCESA (PSDB
Emenda à Constituição n° 98-A, com parecer - PR), VITTORIO MEDIOLl (PSDB - MG),
aprovado pela Comissão Especial. 45497 CLÓVIS ILGENFRITZ (PT - RS), MARCELO

MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.) _ BARBIERI (PMDB - SP), FRANCISCO GARCIA
Críticas à posição brasileira de convocação da (Bloco/PFL-AM) 45500

Organização dos Estados Americanos para debate Apresentação de proposições:
relativo ao combate ao terrorismo internacional. SÉRGIO REIS, ALBERTO FRAGA,
Conveniência de convrte ao Ministro Celso Lafer, as ANíBAL GOMES, EUNfclO OLIVEIRA,
Relações Exteriores, para prestar esclarecimentos à RICARDO IZAR, L1NO ROSSI, NEUTON UMA,
Comissão de Retações Exteriores e de Defesa Na- POMPEU DE MATTOS, BARBOSA NETO,
cional sobre o assunto. Encaminhamento de re- ARISTON ANDRADE, MARCOS CINTRA,
querimento de transformação de sessão ordiná- MAGNO MALTA, MAGNO MALTA E OUTROS,
ria da Casa em Comissão Geral para debate da MAGNO MALTA, RUBENS BUENO, SÉRGIO
questão. 45497 NOVAIS, MARÇAL FILHO, MARIA LÚCIA,

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta AIRTON DIPP, CUNHA BUENO, ARY KARA,
ao Deputado Milton Temer..................................... 45498 JOSÉ CARLOS COUTINHO, ALBERTO FRAGA.. 45500

JANDIRA FEGHAU (Bloco/PCdoB - RJ. VII- Encerramento
Pela ordem.) - Agradecimento à Presidência e 3 - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
aos Líderes da Casa pela votação consensual da _ Determina a apensação da PEC n0
proposta de emenda constitucional....................... 45498 338-A/01 à PEC n° 234-A/95................................. 45553

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RONALDO
CAIADO (Bloco/PFL - GO), MILTON MONTI
(PMDB - SP), EURfpEDES MIRANDA (Blo
co/PDT - RO), JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA),
JOEL DE HOLLANDA (Bloco/PFL - PE)........ ....... 45498

MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES. Pela or
dem.) - Defesa do Deputado Damião Feliciano
com relação à denúncia de suspeição de proce
dimento na Comissão Parlamentar de Inquérito
de Obras Inacabadas. 45498

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 277-B, de 2000, que altera os
arts. 149 e 177 da Constituiição Federal. ....... ....... 45498

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados XICO GRAZIANO
(Bloco/PSDB - SP), PEDRO CELSO (PT - DF). .. 45499

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ALEXANDRE CARDOSO (Blo-
co/PSB - RJ). 45499

JOÃO MATOS (PMDB - SC. Pela ordem.)
- Posicionamento do orador com relação às de-
núncias de corrupção por membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito de Obras Inacabadas.... 45499

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem.) - Transcurso do 183° aniversário de cria-
ção da Polícia Militar do Estado do Pará. ..... ......... 45500

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados EMERSON
KAPAZ (Bloco/PPS - SP), PAULO DE ALMEIDA

• Ata com notas taquigráficas

6 - PARECERES - PEC nO 272-A/OO; Pro
jetos de Lei nOs 2.482-0/89, 1.342-A/95,
2.594-A/96, 2.782-A/97, 4.833-A/98, 2.493-A/OO
e 1.129-A/01. 45879

7 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Agricultura e Política Ru-
ral, em 25-9-01. 45895

b) Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio, em 25-9-01... 45895

c) Comissão de Finanças e Tributação, em
25-9-01 . 45895

d) Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, em 25-9-01................. ....... 45895

B-MESA

9 - LíDERES E VICE-LíDERES
10- DEPUTADOS EM EXERCíCIO

11 - COMISSÕES
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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° 192, de 17 de abril de 2001, que renova a
autorização outorgada ao Governo do Estado de Go
iás para explorar, por intermédio da Agência Goiana
de Comunicação - AGECOM, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

Brasília, 24 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

MENSAGEM N° 1.021

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° 371. de 24 de julho de 2000. que renova a
permissão outorgada à Sociedade Rádio Cultura Ca·
cequiense Ltda. para explorar, sem direito de exclusi·
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Cacequi, Estado do Rio Grande do
Sul.

Brasília, 24 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

MENSAGEM N° 1.022

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub·
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 291. de 16 de maio de 2001 
Associação das Mulheres Espinosenses - AMES, na
cidade de Espinosa-MG;

Ata da 180a Sessão, Solene, Matutina,
em 25 de setembro de 2001

Presidência dos Srs.: Paulo Rocha, 3° Secretário Waldir Pires,
§ 2° do art. 18 do Regimento Interno.

MENSAGEM N° 1.020

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

Mensagem nO 1.019
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,
acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto de 6 de setembro de 2001,
que "Outorga concessão às entidades que menci·
ona, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, e dá outras providências". As entidades men
cionadas são as seguintes:

1 - Fundação Cultural Artística Educacional de
Frutal, na cidade de Frutal-MG;

2 - Fundação Cultural Nivaldo Franco Bueno, na
cidade de Andradina·SP;

3 - Fundação Educativa Sintonia Cultural, na ci
dade de Araxá-MG; e

4 - Fundação Altamíro Galindo, na cidade de
Cuiabá - MT.

Brasília, 24 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 25 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) .:.. Declaro
aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. PROFESSOR LUIZINHO, servindo como
2E Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. FERNANDO CORUJA, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE



MENSAGEM N° 1.024

Senhores Membros do Congresso Nacional

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 30 do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo

MENSAGEM N° 1.023

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
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2 - Portaria na 316, de 25 de maio de 2001 - meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
Fundação Santo Antônio de Grão Mogol, na cidade nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Grão Mogol- MG; de Estado das Comunicações, autorizações para

3 - Portaria na 320, de 25 de maio de 2001 - executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
Associação Comunitária e Educativa Jovem Solidária prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con-
de Radiodifusão, na cidade de Pouso Alegre-MG; forme os seguintes atos e entidades:

4 - Portaria na 333, de 25 de junho de 2001 - 1 - Portaria na 379, de 11 de julho de 2001 -
Agência de Desenvolvimento Econômico Social e cunu- Associação Bocaiuvense pela Cidadania (ABC) , na
ral de Bom Despacho, na cidade de Bom Despacho-MG; cidade de Bocaiúva-MG;

5 - Portaria na 352, de 4 de julho de 2001 - 2 - Portaria nO 381, de 11 de julho de 2001 -
Associação Comunitária da Região Central do Muni- Associação Pró-Desenvolvimento de Vera Cruz na ci-
cípio de Betim - ASCORBE, na cidade de Betim-MG; dade de Vera Cruz-RS;

6 - Portaria na 391, de 26 de julho de 2001 - 3 - Portaria n° 382, de 11 de julho de 2001 -
Associação de Rádio Comunitária de Juripiranga - Associação Comunitária de Madalena, na cidade de
ARCJ, na cidade de Juripiranga-PB; Madalena-CE;

~ - "portaria ~o ,4.02, de .2~ de julho de ~001 - 4 - Portaria na 392, de 26 de julho de 2001 _
AsS?claçao C~~umt~na de Radlo e Desenvo.lvlmento Associação Rádio Comunitária Espaço Aberto de
Social de Gavlao Peixoto - ACORDES, na Cidade de Massaranduba na cidade de Massaranduba-SC;

Gavião Peixoto-~P;o' 5 _ Porta~ia n° 393, de 27 de julho de 2001 -
~ - "p0rtana n..4?3, de 2~ de jul~o de 2001 -:- Associação Comunitária, Educativa, Cultural e Artísti-

Assoclaça? Comumtana Educativa de Piedade, na CI- ca, Conforme a Constituição Vigente, Pela Democra-
dade de Pledad~-S~; . tização dos Meios de Comunicação da Comunidade

~ - "p0rtana n. ~~4, de. 27 de julh? de 2?01 - de 'Porangaba', do Município de Porangaba e Adja-
As~claçao Com~~ltana Amigos do MeiO Ambiente, cências, na cidade de Porangaba-SP;

na Cidade de BU~ltIZ~I-SP;. 6 _ Portaria n° 396, de 27 de julho de 2001 -
10 - Portana n 405, de 27 de Julho de 2001 - Associação das Mães Igarapegrandenses na cidade

A.ss~cia~ão Comunitária, Cultur~1 e Educador de Ra- de Igarapé Grande-MA; ,
dlodlfusao de Morro Agudo, na CIdade de Morro Agu- 7 P . ° 398 d 27 d . Ih d 2001
do-SP; . - _ ortana n. ,. ,e e JU o e . .-

11 - Portaria nO 411 de 7 de a sto de 2001 _ A2'soclaç~o Comumtana Itaguarense de Radlodlfu-
. _ .' 90 . sao na Cidade de Itaguara-MG'

Assoclaçao dos MOVimentos Populares de Alto Honzon- ' . ° '.
te - Goiás AMPAH na cidade de Alto Horizonte-GO' 8 - Portana n 399, de 27 de julho de 2001 -

12 - Portari~ n° 412, de 7 de agosto de 20~1 _ Assoc.i~çã~ Comunitária p~ra o Desenvo.l~im~nto de
Associação Comunitária Amigos de Cataguases na Glaucllandla - ACDG, na Cidade de Glaucllandla-MG;
cidade de Cataguases-MG; 9 - Portaria n° 400, de 27 de julho de 2001 -

13 - Portaria n° 413, de 7 de agosto de 2001 _ Associaç~o Educativa e Comunitária Serrana de Cu-
Associação Comunitária Onda Nova - ACON, na ci- nha, na Cidade de Cunha-SP; e
dade de Lagoa Santa-MG; 10 - Portaria na 410, de 31 de julho de 2001 -

14 - Portaria n° 414, de 7 de agosto de 2001 - Fun~ação Educativa e Cultural de Inhumas (FECI),
Associação Beneficente Cultural de Comunicação na Cidade de Inhumas-GO.
Comunitáriade Itajobi, na cidade de Itajobi-SP; e Brasília, 24 de setembro de 2001. - Fernando

15 - Portaria na 415, de 7 de agosto de 2001 - Henrique Cardoso, Presidente.
Associação Promocional da Paróquia de Itirapina 
APPI, na cidade de ltirapina-SP

Brasília, 24 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.



Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do art. 49, inciso XIII, 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, renovações de permissão para ex
plorar, po dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 288, de 20 de junho de 2000 
Rádio luz e Alegria LIda., na cidade de Frederico
Westphalen-RS;

2 - Portaria n° 727, de 7 de dezembro de 2000 
Rede Popular de Comunicações LIda., na cidade de
Rio Grande-RS;

3 - Portaria n° 182, de 17 de abril de 2001 - Rá
dio Paulista de Avaré, na cidade de Avaré-SP;

4 - Portaria n° 185, de 17 de abril de 2001 - Rá
dio Vox 90 LIda., originariamente Rádio Cultura de
Americana LIda., na cidade de Americana-SP;

5 - Portaria nO 189, de 17 de abril de 2001 
Empresa Fluminense de Comunicação LIda., origina
riamente Rádio Difusora Fluminense LIda. na cidade
de Niterói-RJ;

6 - Portaria n° 191, de 17 de abril de 2001 - Boa
Sorte - Rádio e Televisão LIda.. originariamente Ra
diodifusão e Comunicação ABC LIda., na cidade de
Araguaína-TO;

7 - Portaria nO 194, de 17 de abril de 2001 - Rá
dio Ute FM Ltda., originariamente Rádio Antena Um
LIda., na cidade do Rio de Janeiro-RJ;

8 - Portaria n° 349, de 28 de junho de 2001 - Rá
dio Ruy Barbosa LIda., na cidade de Rui Barbasa-BA;

9 - Portaria nO 350, de 28 de junho de 2001 
Rádio Rural de Concórdia LIda., originariamente Fun
dação Rádio Rural, na cidade de Concórdia-SC;

10- Portaria n° 367, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio Cultura de Assis LIda., na cidade de Assis-SP;

11 - Portaria n° 368, de 5 de julho de 2001 
Rede Mineira de Rádio e Televisão LIda., na cidade
de Uberlândia-MG;

12 - Portaria n° 369, de 5 de julho de 2001 - Rádio
Princesa do Oeste LIda., na cidade de Xanxerê-SC;

13 - Portaria n° 373, de 11 de julho de 2001 - Fun
dação Evangelii Nuntiandi, originariamente Rádio Alvo
rada de Parintins Ltda., na cidade de Parintins-AM; e

14 - Portaria n° 387, de 18 de julho de 2001 
Rádio Verdes Mares Ltda., originariamente SA Rá
dio Verdes Mares, na cidade de Fortaleza-CE;

Brasília, 24 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
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prazo de três anos, sem direito de exclusividade, con- MENSAGEM N° 1.025
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 282, de 16 de maio de 2001 
Associação Comunitária Municipal de São Vicente do
Seridó, na cidade de São Vicente do Seridó-PB;

2 - Portaria n° 283, de 16 de maio de 2001 
Associação Comunitária Nova Ação de Castilho, na
cidade de Castilho-SP;

3 - Portaria n° 284, de 16 de maio de 2001 
Associação de Apoio à Escola - Colégio Estadual Ary
Parreiras, na cidade de lage do Muriaé-RJ;

4 - Portaria n° 285, de 16 de maio de 2001 
Associação Comunitária Esperança de Iguatemi 
ACEI, na cidade de Iguatemi-MS;

5 - Portaria n° 286, de 16 de maio de 2001 
Associação Movimento Comunitário e Rádio "São Pe
dro" FM (AMCRSP), na cidade de Taquaritinga-SP;

6 - Portaria n° 287, de 16 de maio de 2001 
Associação Karababá de Cultura, na cidade de
Carauari-AM;

7 - Portaria n° 290, de 16 de maio de 2001 
Associação Tabaporãense de Desenvolvimento Artís
tico e Social, na cidade de Tabaporã-MT;

8 - Portaria n° 292, de 16 de maio de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão da Cidade
de São Vicente de Minas, na cidade de São Vicente
de Minas-MG;

9 - Portaria n° 294, de 16 de maio de 2001 
Associação Nova Barrense de Comunicação e Radio
difusão - ANCORA, na cidade de São José da Bar
ra-MG;

10 - Portaria n° 295, de 16 de maio de 2001 
Associação Cultural Comunitária Amigos de Saracu
runa, na cidade de Duque de Caxias-RJ

11 - Portaria n° 299, de 16 de maio de 2001 
Associação Comunitária Betel do Bairro Jardim Aero
porto para o desenvolvimento artístico e cultural de
Paulo Afonso, na cidade de Paulo Afonso-BA;

12 - Portaria n° 300, de 16 de maio de 2001 
Associação Assistencial Soteropolitana, na cidade de
Salvador-BA;

13 - Portaria n° 303, de 16 de maio de 2001 
Associação de Comunicação Comunitária, Educativa
e Cultural Integração do Vale Jaguari, na cidade de
São Pedro do Sul-RS; e

14 - Portaria n° 304, de 16 de maio de 2001 
FIDA - Fundação Iguatu Para o Desenvolvimento e
Assistência Social, na cidade de Iguatu-CE.

Brasília, 24 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.



te.

Brasília, 17 setembro de 2001

OF. N° 1.049-P/2001 - CCJR

te.

te.

Brasília, 17 setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1 .016/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 12 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protesto de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, regimentais

para as providências n° 1.002/01, apreciado por este
Órgão Técnico, em 12 de setembro do corrente.

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

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

OF. N° 1050-P/2001 - CCJR
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00 Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente Legislativo n° 981/01, apreciado por este Órgão Téc-
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re- nico, em 12 de setembro do corrente.
dação, nos seguintes termos: Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-
OF N° 1.007-P/2001 - CCJR lência protestos de elevada estima e distinta conside

ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01 . - Aécio Neves, Presiden-

Brasília, 30 de agosto de 2001

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

Publique-se.
Em 25-9-01 . - Aécio Neves, Presiden-

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 29 de agosto do corrente do
Projeto de Lei n° 3.704-A/97.

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

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

te.

OF. N° 1.047-P/2001 - CCJR

Brasília, 17 setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 973/01, apreciado por este Orgão Téc
nico, em 12 de setembro do corrente.

Aprove~o o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

OF. N° 1.048-P/2001 - CCJR

Brasília, 17 setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
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OF W 1.051-P/2001 - CCJR

Brasília, 17 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.026/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 12 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protesto de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 25-09-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° 1.098/01/P

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que, em reunião
ordinária realizada hoje, declarei a prejudicialidade
do Projeto de Lei n° 3.163/97, do Senado Federal,
que "Altera dispositivo do Código Penal referente ao
crime de roubo", conforme solicita o Deputado Ibra
him Abi-Ackel, em parecer anexo.

Tal medida decorre da perda de oportunidade
do projeto em tela, tendo em vista que o acréscimo
e a redação pretendida já constam do art. 157 do
Código Penal, justificando, portanto, a aplicação do
disposto no art. 164, I, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Diante do exposto, encaminho o referido proje
to para as providências cabíveis.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração.
- Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 3.163, DE 1997

Altera dispositivo do Código Penal
referente ao crime de roubo.

Autor: Do Senado Federal
Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel

O Projeto de Lei n° 3.163, de iniciativa do Se
nador Romeu Tuma, acolhido no Senado tal como
proposto em 1996, tem por objeto aduzir ao art. 157
do Código Penal, que trata do roubo, parágrafo des
tinado a agravar a pena de um terço até metade, "se
a vítima está em serviço de transporte de valores e
o agente conhece tal circunstância".

Decerto em decorrência da aprovação de outro
projeto similar o acréscimo que se pretende já cons
ta do art. 157 do Código Penal, com a mesma reda
ção do projeto.

O parecer, em conseqüência, é pela rejeição,
por prejudicialidade.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2001. 
Deputado Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Ofício nO 1.100/01 IP

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que declarei preju
dicado, nos termos do art. 164, caput, clc art. 163, I,
in fine, do Regimento Interno, o Projeto de Lei n°
616/1995 - do Deputado Valdemar Costa Neto 
que "dispõe sobre a criação de um selo único, válido
em todo o País, com o intuito de garantir acesso pri
vilegiado aos portadores de deficiências físicas",
tendo em vista que a matéria contida na proposição
já foi regulamentada pela Lei n° 7.405, de 1985 (tex
to em anexo).

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos e elevada estima e consideração. 
Deputado /na/do Leitão, Presidente.
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Data Link

12/11/1985 Referência

Setembro de 200\

LEI N') 7.405, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1985.

Toms obrigatória li colocaçlo do "S/mbolo Internacional de Acesso·
em todos os 10000s li seMÇOB que petmitam sua utilizaçlo por
pessoas pottadoras de deffcienc:íB e d4 oulnls prowclências..

O PRESIDENTE DA REPUBUCA , faço saber que o Congresso Nacional decreta a eu sanciono a seguinte Lei:
Art 10

- É obngatória a COlocação, de forma vislvel, do "Slmbdo Internacional de Acesso", em todos 08 locais que possibilitem
acesso, circulação e u1ili~c;;ão por pessoas poTiadoras de deficiência, e em todos os serviços que forem postos à sua
disposição ou que possjb:litem o seu uso.
Art 2° - Só é permitida a .:alocação do slmbolo em edificações:
1- que ofereçam condiçõ~ de acesso natural ou por meio de rampas construídas com as especificações contidas nesta Lei;
11 - cujas formas de acesso e circulação não estejam impedidas aos deficientes em cadeira de rodas ou aparelhos ortopédicos
em virtude da existência de degraus, soleiras e demaiS obstáculos que dificultem sua locomoção;
111 - que tenham porta de entrada com largura mínima de SOcm (noventa centímetros);
IV - que tenham corredores ou passagens com largura mirima de 120cm (cento e vinte centímetros);
V - que tenham elevador ::uja largura da porta seja, no mlnimo, de 1DOem (cem centimetros); e
VI - que tenham sanitários apropriados ao uso do deficiente.
Art 3° - Só é oermítida a :olocação do "Slmbolo Internacional de Acesso" na identificação de serviçbs cujo uso seja
comprovadamente adeql;ado às pessoas portadoras de deficiêncIa.
Art 4° - Observado o áSlJOsto nos anteriores artigos 2° e 3Q desta Lei, é obrigatória a colocação do simbolo na identificação
dos seguintes locais e serviços, dentre outros de interesse comunitário:
I· sede dos Poderes Executivo, legislativo e Judiciário, no Distrito Federal, nos Estados, TerritOrlos e Municlpjos;
11 - prédios onde funcionam órgaos ou entidades públicas, quer de administração ou de prestação de serviços;
111 - edificios residenciais. comerdais ou de escritórios;
IV· estabelecimentos de ensino em todos os níveis;
V - hospitais, clinicas e demais estabelecimentos do gênero;
VI - tibliotecas:
VII - supermercados, centros de compras e lojas de departamento;
VIII - edificaçóes destinadas ao lazer, oomo estádios, cinemas, cubas, teatros e parques recreativos;
IX - auditonos para convenções, congressos e conferências;
X - estabelecimentos bancártos;
XI - bares e restaurantes.
XII· hotéis e motéis;
XIII - sindicatos e associações profissionais;
XIV - terminaIS aeroviarios. rodoviários, ferroviários e metrôs;
XV - igrejas e demais templos religiosos;
XVI - t1ibunais feQe{ai~ e estaduais;
XVII - cartórios;
XVIII - todos os veículos de transporte coletivo que possibilitem o acesso e que ofereçam vagas adequadas ao deticier'lte;
XIX· veículos que sejam conduzidos pelo deficiente;
XX -locais e respectivas IIagoo para estacionamento, as quais devem ter largura minima de 3,6601 ( três metros e sessenta e
seis centímetros);
XXI - banheiros compath,eis ao uso da pessoa portadora de denaência e à mobilidade da sua cadeira de rodas;
XXlI- elevaciores cuja abertura da porta tenha, no minimo, 100cm (cem centímetros) e de dimensões 'ntemas mínimas de
120cm x 150cm (cento e vinte centfmetros por cento e cinqllenta centlmetros);
XXIII - telefones com altura máxima 00 receptáculo de 1\chas de 120cm (cento e vinte centlmetros);
XXIV - bebedouros adequados;
XXV - guias de calçada r:lbaixadas:
XXVI - vias e lograoourtn> púljicos que configurem rota de trajeto passivel e elaborado para o deficiente;
XXVII - rampas de acesso e circulação com piso antiderrapante; largura minima de 120cm (cento e vinte centrmetros);
corrimêo de ambos os ladOS com altura máxima de SOem (oitenta centlmetros); proteçao lateral de segurança; e declive de
5% (anal por cento) a eU./Q (seis por cento), nunca excedendo a 8,33% (oito vlrgula torna e três por cento) e 3,50m (trêe
metros e cinqüenta centirnetros) de comprimento;
XXVIII - escadas com larqura mírima de 120cm (cento e vinte centlmetros); corrimão de ambos os lados coma altura máxima
de SOcm (oitenta cantlmt'u06) e degraus com altura mâXima de 1t1cm (dE20itO centlmetros) e largura mlnima de 25cm (Vinte e
cinco centimetros).
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Normas Jundicas (ltxto lntegral) - LEI-oU7405 de 12/11/1985

Art 5" - O "Símbolo Internacional de Acesso" deverá ser colocado, obrigatoriamente. em local vislvel ao público. não sendo
permitida nenhuma modi\lcaçl:lo ou adição ao desenho reproduzido no at'\lClXo a esta lei.
Art ao , É vedada a utilização do ·Slmbolo Internacional de AceS1:lo" para finalidade outra que nao seja a de identificar,
assinalar ou indicar local ou serviço habilitado ao uso de pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo (mico. Q dísposto no caput deste artigo não se aplica à reprodução do simbolo em pubUcações e outros meios de
comunicação relevantes iléJra os interesses do deficiente.
Art 7" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 8° • Revogam-se as olsposições em contrário.
Brasllia, em 12 de novembro de 1985; 164" da Independência e 97° da República.

JOSé SARNEY
FernandO Lyra

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em \2 de novembro de 1985; 164° da lndependencia e 97" da República.

JOSÉ SARNEY

FernanJio Lyra

ANEXO

(Lei N" 7.405, de 12 de novembro de 1985)

SÍ~IBOLO INTERNACIONAL

DE ACESSO



EMENDA SUPRESSIVA

PROJETO DE LEI ~ 616, DE 1995

Dispõe sobre a criação de um selo
único, válido em todo o País com intuito
de garantir acesso privilegiado aos por
tadores de deficiências físicas.

PROJETO DE LEI ~ 616, DE 1995

Dispõe sobre a criação de um selo
único, válido em todo o País, com intuito
de garantir acesso privilegiado aos por
tadores de deficiências físicas.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N°616, DE 1995

Dispõe sobre a criação do Selo Na
cional Único para os portadores de defi
ciência física locomotora e de pessoas
que apresentem anomalias congênitas
ou hereditárias.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 5° do presente projeto.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Augusto Farias, Relator.

Suprima-se o art. 3° do presente projeto.

Sala da Comissão, de de 1999 - Deputado Au
gusto Farias, Relator.

SUBEMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 3° do Substitutivo.
Sala da Comissão, de de 1999 - Deputado Au

gusto Farias, Relator.
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PROJETO DE LEI N° 616, DE 1995 determinada providência, que é de sua competência

Dispõe sobre a criação de um selo exclusiva, é inconstitucional" (Súmula da Jurispru-

único, válido em todo o território do País, dência n° 1).
com o intuito de garantir acesso privilegia- Tanto o projeto quanto o Substitutivo contêm
do aos portadores de deficiências físicas. cláusulas determinando a regulamentação da lei pelo

Autor: Deputado Valdemar Costa Neto Presidente da República, o que já é da competência
Relator: Deputado Augusto Farias deste (art. 84, inc. IV, da C.F.). Em face da súmula

transcrita, devem ser suprimidas.
I - Relatório Isto posto, votamos pela constitucionalidade, juri-

O projeto de lei em epfgrafe, de autoria do Depu- dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO
tado Valdemar Costa Neto, tem por escopo instituir 616, de 1995 e do Substitutivo que lhe foi oferecido na
selo único nacional, para garantir aos portadores de Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
deficiências físicas acesso privilegiado a logradouros, e Minorias, na forma das Emendas e Subemendas
edifícios e estacionamentos públicos. em anexo.

Na justificação, invoca0 autora obrigaçãocons- Sala da Comissão, 29 de junho de 1999. -
titucional do Estado de proteger os direitos das pes- Deputado Augusto Farias, Relator.
soas deficientes e de promover a sua integração à
vida comunitária.

A proposição mereceu parecer favorável, com
Substitutivo, na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias. Foi aprovada também pe
las Comissões de Seguridade Social e Famflia e de
Educação, Cultura e Desporto.

Com base no art. 105 do Regimento Interno, foi
desarquivada na presente legislatura.

É o relatório.

" - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alfnea a do
Regimento Interno cabe a esta Comissão manifes
tar-se sobre o projeto de lei e sobre o Substitutivo
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa.

Examinando-os, verifica-se que estão cumpri
das as disposições constitucionais pertinentes à com
petência da União para legislar sobre o assunto e à
iniciativa legislativa, na conformidade dos arts. 23, 11,
24, XIV, 203, IV e 61 , caput, da Constituição Federal.

Quanto aos dois outros aspectos, é de se obser
var que a Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que "Dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis, conforme determi
na o parágrafo único do art. 59 da Constituição Fede
ral, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona". somente admite cláusula
de revogação quando necessária para indicar expres
samente as leis ou disposições legais revogadas.

Por conseguinte, a teor do art. 9° da referida lei,
a clássica expressão "Revogam-se as disposições
em contrário" não mais tem razão de ser.

De outro modo, é entendimento pacffico nesta
Comissão que "Projeto de lei, de autoria de Deputado
ou Senador, que autoriza o Poder executivo a tomar
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Ofício n° 1.102/01-P

N° 616, DE 1995 Brasília, 19 de setembro de 2001

Dispõe sobre a criação do Selo Na- À Sua Excelência o Senhor
cional Único para os portadores de defi- Deputado Aécio Neves
ciência física locomotora e de pessoas DO. Presidente da Câmara dos Deputados
que apresentem anomalias congênitas Nesta
ou hereditárias.

SUBEMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 5° do Substitutivo
Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado Au

gusto Farias, Relator.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Oficio n° 1.101/01-P

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, em reunião or

dinária realizada hoje, declarei a prejudicialidade do
Projeto de Lei n° 2.374/1996, do Senado Federal, que
"Proíbe as instituições financeiras beneficiárias de re
cursos oriundos do Programa de Estímulo à Reestru
turação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
PROER, de demitir pessoal sem justa causa e dá ou
tras providências", conforme solicita o Deputado Paes
Landim, em parecer anexo.

Tal medida decorre da perda de oportunidade
do projeto em tela, tendo em vista que a situação jurí
dica a qual se refere a proposição (o período de tem
po após a recepção dos recursos do Programa) já
não subsiste, como indicado pelo Deputado Marcos
Cintra, Relator da proposição na Comissão de Finan
ças e Tributação, justificando, portanto, a aplicação do
disposto no art. 164, I do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Diante do exposto, encaminho o referido projeto
para as providências cabíveis.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração. 
Deputado Inaldo leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que, em reunião
ordinária realizada hoje, declarei a prejudicialidade,
nos termos do art. 164, I, do Regimento Interno des
ta Casa, do Projeto de Lei n° 1.280/1995, do Senhor
Luciano Pizzatto, que "Acrescenta dispositivo à Lei
n° 6.874, de 3 de dezembro de 1980, que 'Atribui à
empresa exploradora de serviços públicos de teleco
municações a edição de listas telefônicas"', tendo
em vista a Lei n° 6.874/1980, objeto da proposição,
foi revogada pela Lei n° 9.472/1997.

Diante do exposto, encaminho o referido proje
to para as providências cabíveis.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração.
- Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Ofício n° 1.1 04-P/2001 - CCJR

Brasília, 19 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emen
da à Constituição n° 407/01, apreciada por este
Órgão Técnico, nesta data.

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

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presiden

te.

Da Sr'!. Deputada Ana Catarina, Presidenté
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:
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Brasília, 8 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58, do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n° 3.604/00.

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

Respeitosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

Ofício-Pres n° 466/01

Brasília, 6 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a Vossa Excelência a
apreciação do Projeto de Lei n° 4.515/01, por este
Órgão Técnico.

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

Cordialmente, - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Walfrido Mares Guia, Pre
sidente da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, nos seguintes termos:

Brasília, 22 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Inter
no, a aprovação do Projeto de Lei n° 4.285/2001 ,
do Sr. Osmar Serraglio, que "Acrescenta dispo
sitivos à Lei n° 9.766, de 18 de dezembro de
1998, que altera legislação que rege o salá
rio-educação e dá outras providências" , para pu
blicação da referida proposição e do parecer a
ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° 122/2001-P

Brasília, 29 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Inter
no, a aprovação do Projeto de Lei n° 3.697/00,
da sr2. Marisa Serrano, que "Dá nova redação
ao inciso II do art. 20 da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que 'Estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional"', para publicação
da referida proposição e do parecer a ela ofere
cido.

Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Pre
sidente em exercício, da Comissão de Finanças
e Tributação, nos seguintes termos:
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Ofício n° 202/2001-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 providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 1.675/99
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

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

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

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 Téc
nico.

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

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

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Da Sr'!. Deputada Laura Carneiro, Presiden
te da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

Ofício n° 706/2001-P

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nO 1.759, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente. - Deputada Laura Carnei
ro, Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Ofício n° 709/2001-P

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 936, de 1999.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 711/2001-P

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, nos termos do art.

106 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
reconstituição do Projeto de Lei n01.833, de 1999, do Sr.
Dr. Hélio, que "Dispõe sobre o incentivo ao contrato de
trabalho para o adolescente abandonado e infrator'.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 25-9-01 . - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Freire Júnior, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:
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Of. Preso n° 204/01

Brasília, 11 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 142 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Exce
lência seja providenciada a apensação do Projeto
de Lei na 4.926/01 - do Sr. Paulo Paim, que "Fixa o
valor do salário mínimo, a partir de maio de 2002, e
dá outras providências" ao Projeto de Lei na
4.919/01 - do Sr. Paulo Paim, que "Fixa o valor do
salário mínimo, a partir de maio de 2002, e dá ou
tras providências", ambos em tramitação nesta Co
missão.

Atenciosamente, - Deputado Freire Júnior,
Presidente.

Defiro. Apense-se ao PL na 4.919/01 O

PL na 4.926/01. Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Of. Preso n° 231/01

Brasília, 18 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 106, do Regimento Interno,

requeiro a Vossa Excelência a reconstituição do Pro
jeto de Lei Complementar na 166, de 2000, do Sr. Wal
ter Pinheiro e outros, que "Dispõe sobre a cobrança
de taxa, pelos municípios, em caso de exercícios do
poder de polícia que especifica", distribuído à Relato
ra, Deputada Nair Xavier Lobo, em 30-4-01, por ter
sido extraviado.

Atenciosamente, - Deputado Freire Júnior,
Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Da srS Deputada Luiza Erundina, Presidente
da Comissão de Legislação Participativa, nos se
guintes termos:

Of. Preso n° 18/2001

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Atendendo solicitação da União Nacional para

Moradia Popular, respaldada pelo nobre Deputado
Nilmário Miranda - PT/MG e encaminhada a esta
Presidência que a submeteu à aprovação do plenário
desta Comissão na reunião ordinária realizada nesta
data, solicito as providências de Vossa Excelência no
sentido de que seja incluído na pauta dos trabalhos
desta Casa o primeiro Projeto de Lei de Iniciativa Po
pular n° 2.710, de 1992, que cria o Fundo Nacional de
Moradia Popular - FNMP e institui o Conselho Nacio
nal de Moradia Popular.

O referido projeto já recebeu parecer favorável de
todas as Comissões Permanentes, estando, portanto,
em condição de ser votado pelo plenário da Câmara.

Como vê, Senhor Presidente, é uma solicitação
dirigida a Vossa Excelência, através desta Comissão
que começa a cumprir suas reais finalidades e a ser
apropriada pela sociedade civil organizada como im
portante mecanismo de democracia direta.

Certa da atenção de Vossa Excelência, anteci
po nossos agradecimentos.

Atenciosamente, - Deputada Luiza Erundina,
Presidente.

Prejudicado, em face da inclusão do
PL na 2.710/92 na pauta da Ordem do Dia
da Sessão Extraordinária de 19-9-01 (item
6). Oficie-se à Comissão Requerente e,
após, publique-se.

Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

00 Sr. Deputado Dr. Hélio nos seguintes
termos:

Of. nO 354/GAB/734/2001

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Assunto: Encaminha sugestão
Senhor Presidente,
Tenho acompanhado, como parlamentar desta

Casa Legislativa, o esforço empreendido por V. Ex" no



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 45367

combate à corrupção e na tentativa de resgate da
imagem da Câmara dos Deputados.

Temos participado ativamente, eu e os dema
is companheiros da Bancada Federal do PDT, das
discussões concernentes à aprovação do Código
de Ética Parlamentar, da instituição da Comissão
de Ética da Câmara dos Deputados, do projeto que
abre o sigilo bancário e fiscal dos agentes públi
cos, bem como da rediscussão do conceito de imu
nidade parlamentar, principais sustentáculos do
"Pacote Ético" lançado por V. Exa como força mo
triz dos trabalhos desta Casa na segunda parte da
presente sessão legislativa.

Atendemos ao Vosso apelo sem, contudo, per
der de vista que problema de tal magnitude espra
ia-se por todos os Poderes, órgãos, atividades e
funções da República e que o enfrentamento ao
grave risco à democracia representado pelos cres
centes Indices de rejeição do Parlamento deve se
dar em dimensões mais amplas.

Surge como imprescindível neste processo o
esforço desta Presidência no sentido de serem insta
ladas a CPI da Corrupção, a CPI do Sistema Finance
iro e a CPI das Pesquisas Eleitorais. Entendemos que
a investigação séria e profunda sobre vetores signifi
cativos de distorção da representação parlamentar e
de desvio de recursos públicos é elemento essencial
à consolidação da imagem de combate à impunidade
que se pretende criar.

As distorções impostas ao sistema eleitoral
pelo anacrônico modelo de financiamento de cam
panhas que privilegia o abuso do poder econômico
e polltico também devem ser enfrentadas, como de
resto a desigualdade de tratamento imposta pela
mídia às diversas correntes do espectro político na
cional. Urge, pois, uma ampla discussão sobre o fi
nanciamento público de campanhas e sobre a co
municação de massas.

É absolutamente necessária, também, no nos
so entender, a instituição de grupo de trabalho com
posto por representantes dos três Poderes e do Mi
nistério Público da União destinado a promover pro
funda reformulação na legislação que diz respeito ao
ressarcimento ao Erário dos recursos desviados em
face dos mais diversos tiros de ilícitos penais, civis, ou
administrativos. Há de se buscar mecanismos mais
céleres e efetivos.

Pretendendo dar mais efetividade à proposta
que ora formulo, apresento, desde já, algumas suges
tões de diretrizes a serem obedecidas pelos integran
tes do mencionado grupo de trabalho.

Sugestão de diretrizes ao Grupo de Trabalho
destinado a aperfeiçoar os mecanismos de ressarci
mento dos recursos públicos desviados do Erário:

1. No âmbito do Poder Legislativo:
• instalar as Comissões Parlamentares de

Inquérito relacionadas à questão, como por
exemplo: a CPI do Sistema Financeiro, a
CPI das Empreiteiras, a CPI das Pesquisas
Eleitorais A CPI da Corrupção no Governo
Federal, etc.;

• instalar comissão especial destinada a re
formular os diplomas legais relacionados:
ao sigilo financeiro, fiscal e patrimonial; aos
crimes de improbidade administrativa, aos
crimes contra o sistema financeiro, aos cri
mes de lavagem de dinheiro, aos crimes
contra a administração pública; aos crimes
contra o sistema previdenciário, ao proces
so liciatório, às concessões de serviço pú
blico, às agências reguladoras, etc., com o
objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de
fiscalização e controle do Governo, bem
como aprimorar os mecanismos de ressar
cimento;

• priorizar, no âmbito da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, os
acordos, tratados, convenções, etc. que
disponham sobre regras de repatriamento
de recursos públicos desviados para insti
tuições financeiras internacionais, ao mes
mo tempo em que se dê celeridade à trami
tação da PEC n° 402/2001 do Dep. Neiva
Moreira que permite que os acordos, trata
dos e outros instrumentos congêneres pos
sam ser submetidos a emendamento no
Congresso Nacional para que aspectos ne
gativos possam ser suprimidos ou altera
dos, especialmente os relacionados à sigilo
nas operações financeiras internacionais;

• estabelecer diretrizes, objetivos e metas à
atuação do Tribunal de Contas da União
para que, em sua esfera de atuação, enfati
ze as investigações e priorize mecanismos
de ressarcimento de recursos públicos des
viados.

2. No âmbito do Poder Executivo:
• estabelecer diretrizes, objetivos e metas à

atuação da Secretaria da Receita Federal,
do Instituto Nacional do Seguro Social, do
Instituto Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária - INCRA, da Procuradoria-Ge
rai da Fazenda Nacional do CADE, das
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agências reguladoras e de outros órgãos
governamentais para que, em suas esferas
de atuação, priorizem mecanismos de res
sarcimento de recursos públicos desvia
dos;

• priorizar, no âmbito do Ministério das Rela
ções Exteriores a formalização de acordos,
tratados, convenções, etc. que disponham so
bre regras de repatriamento de recursos pú
blicos desviados para instituições financeiras
internacionais.

3. No âmbito do Poder Judiciário:
• aperfeiçoar os operadores do Direito (Juí

zes, membros do Ministério Público e os
servidores do Poder Judiciário) nas ques
tões que envolvam desvio de recursos pú
blicos para que sejam eliminados eventuais
gargalos decorrentes do desconhecimento
da legislação;

• promover alterações nos regimentos inter
nos e leis orgânicas do Poder Judiciário de
modo a tornar mais célebres os mecanis
mos operacionais de ressarcimento à
União dos recursos públicos desviados.

4. No âmbito do Ministério Público Federal:
• formular, em prazo reduzido, as sugestões

cabíveis ao aprimoramento da legislação
federal que preconiza o ressarcimento do
Erário quando do desvio de recursos públi
cos, a serem encaminhadas ao Congresso
Nacional.

Importa, ainda, punir os criminosos, que, de
alguma forma se apropriam dos recursos hauri
dos da contribuição de toda a sociedade - que a
ela deveriam reverter - e que enriquecem ilicita
mente. E correta, também a orientação, já positi
vada em diversos diplomas legais de impedir
que esses criminosos voltem a ocupar cargos
públicos, bem como de suspender seus direitos
políticos enquanto perdurarem as penas.

Sabemos que diversas leis prevêem o ressar
cimento ao Erário em caso de desvio de recursos
públicos, mas entendemos que essa dimensão deve
ser enfatizada. Todos os nossos esforços devem
ser direcionados para que o recurso desviado re
torne aos cofres públicos, em prol de uma legião
de desvalidos.

Como esse problema é multifacetado e com
origens e repercussões nas mais diversas esfe
ras do Poder Público, é imperiosa a participação

de todos os atores envolvidos ra busca de urna so
lução efetiva.

O enfrentamento parcial significará, no nosso
entender, o desperdício de esforços que obrigatoria
mente têm que ser conjugados.

De nossa parte, oferecemos nosso apoio
político e nosso envolvimento no sentido de divul
gar e demonstrar a importância dessa iniciativa
que transcende os muros que imitam a atuação
de cada Poder de forma isolada. A justaposição
de iniciativas não levará à solução orgânica dos
problemas que somente advirá de um pensar e
de um agir coletivos e coordenados.

Despeço-me, certo de poder contar com a
atenção e o interesse de V. Exa em questão da
mais alta significação no intrincado quadro político
e social pelo qual passamos, colocando-me desde
já à sua inteira disposição para aprofundarmos os
debates e detalharmos as propostas aqui tão sin
teticamente formuladas.

Atenciosamente, - Deputado Federal Or. Hé
lio, PDT/SP.

PROPOSTA DE CONSTITUiÇÃO DE GRUPO
DE TRABALHO COM A PARTICIPAÇÃO DE
MEMBROS DOS PODERES EXECUTIVO

LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL COM O OBJETIVO DE

FORMULAR PROPOSTAS DE AGILIZAÇÃO E
APERFEiÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE
RESSARCIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS

DESVIADOS

É absolutamente necessária a instituição de
grupo de trabalho composto por representam es
dos três Poderes e do Ministério Público da
União destinado a promover profunda reformula
ção na legislação que diz respeito ao ressarci
mento ao Erário dos recursos desviados em face
dos mais diversos tipos de ilícitos penais, civis,
ou administrativos. Há de se buscar mecanismos
mais céleres e efetivos.

Pretendendo dar mais efetividade à proposta
que ora formulo, apresento, desde já, algumas su
gestões de diretrizes a serem obedecidas pelos
integrantes do mencionado grupo de trabalho.

Sugestão de diretrizes ao Grupo de Traba
lho destinado a aperfeiçoar os mecanismos de
ressarcimento dos recursos públicos desviados
do Erário:

1. No âmbito do Poder Legislativo:
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Dê-se ciência aos Líderes, consideran
do a relevância do assunto. Oficie-se ao re
querente e, após, publique-se.

Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, tenho a
honra de comunicar o Digníssimo Senhor Presiden
te desta Casa Legislativa, do meu desligamento do
Partido Social Trabalhista - PST, a partir do dia 12
de setembro do corrente ano.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa

a minha elevada estima e distinta consideração. 
Deputado Federal Luisinho.

LElDF, 263/2001

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

Do Sr. Deputado Luisinho, nos seguintes
termos:

2. No âmbito do Poder Executivo:
• estabelecer diretrizes, objetivos e metas à

atuação da Secretaria da Receita Federal, do
Instituto Nacional do Seguro Social, do Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional do CADE, das agências re
guladoras e de outros órgãos governamentais
para que, em suas esferas de atuação, priori
zem mecanismos de ressarcimento de recur
sos públicos desviados;
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• instalar as Comissões Parlamentares de • priorizar, no âmbito do Ministério das Rela-
Inquérito relacionadas à questão, como por ções Exteriores a formalização de acordos,
exemplo: a CPI do Sistema Financeiro, a tratados, convenções, etc. que disponham so-
CPI das Empreiteiras, a CPI das Pesquisas bre regras de repatriamento de recursos pú-
Eleitorais A CPI da Corrupção no Governo blicos desviados para instituições financeiras
Federal, etc.; internacionais.

• instalar o missão especial destinada a refor- 3. No âmbito do Poder Judiciário:
mular os diplomas legais relacionados: ao si- • aperfeiçoar os operadores do Direito (Jur-
gilo financeiro, fiscal e patrimonial; aos crimes zes, membros do Ministério Público e os
de improbidade administrativa, aos crimes servidores do Poder Judiciário) nas ques-
contra o sistema financeiro, aos crimes de la- tões que envolvam desvio de recursos pú-
vagem de dinheiro, aos crimes contra a admi- blicos para que sejam eliminados eventuais
nistração pública; aos crimes contra o sistema gargalos decorrentes do desconhecimento
previdenciário, ao processo licitatório, às con- da legislação;
cessões de serviço público, às agências regu- • promover alterações nos regimentos internos
ladoras, etc., com o objetivo de aperfeiçoar os e leis orgânicas do Poder Judiciário de modo
mecanismos de fiscalização e controle do Go- a tornar mais céleres os mecanismos operaci-
vemo, bem como aprimorar os mecanismos onais de ressarcimento à União dos recursos
de ressarcimento; públicos desviados.

• priorizar, no âmbito da Comissão de Rela- 4. No âmbito do Ministério Público Federal:
ções Exteriores e de Defesa Nacional, os • formular, em prazo reduzido, as sugestões
acordos, tratados, convenções, etc. que dis- cabíveis ao aprimoramento da legislação
ponham sobre regras de repatriamento de federal que preconiza o ressarcimento do
recursos públicos desviados para institui- Erário quando do desvio de recursos públi-
ções financeiras internacionais, ao mesmo cos, a serem encaminhadas ao Congresso
tempo em que se dê celeridade à tramitação Nacional.
da PEC n° 40212001 do Deputado Neiva Mo
reira que permite que os acordos, tratados e
outros instrumentos congêneres possam ser
submetidos a emendamento no Congresso
Nacional para que aspectos negativos pos
sam ser suprimidos ou alterados, especial
mente os relacionados à sigilo nas opera
ções financeiras internacionais;

• estabelecer diretrizes, objetivos e metas à
atuação do Tribunal de Contas da União
para que, em sua esfera de atuação, enfati
ze as investigações e priorize mecanismos
de ressarcimento de recursos públicos des
viados.
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I1ustrlsSimo Senbor Presidente Nacional do PARTIDO SOCIAL
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Bra.ília, 12 de setembro de 2001.
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Of. 203/01 - Dep. Luisinho
Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Gerai
Em 75/09/2001.
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Do Sr. Deputado Aldo Rebelo, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Aldo Rebelo)

Requer a desapensação do PRC n°
1/99 do PRC nO 63/00.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 142 do Regimento Interno, a desapensação do
Projeto de Resolução n° 1, de 1999, de minha autoria,
que altera a denominação da Comissão de Agricultu
ra e Política Rural, anexado ao Projeto de Resolução
n° 63, de 2000, da Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno, que aprova a reforma do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, - Deputado Aldo Rebelo.

Defiro. Desapense-se o PRC n° 1/99
do PRC n° 63/00. Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Aldo Rebelo)

Requer a desapensação do PRC n°
58/99 do PRC n° 63/00.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 142, do Regimento Interno, a desapensação do
Projeto de Resolução n° 58, de 1999, de minha auto
ria, que altera e redação dos incisos /I e /I, do art. 251
do Regimento Interno, do Projeto de Resolução n063,
de 2000, da Comissão Especial da Reforma do Regi
mento Interno, que aprova a reforma do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, - Deputado Aldo Rebelo.

Defiro. Desapense-se o PRC nO 58/99
do PRC n° 63/00. Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho, nos

seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
n° 4.773/01, que altera a Lei nO 4.320, de
17 de março de 1964, regulamentando as
operações de antecipação de pagamen
tos de tributos e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa

, nos termos do art. 104, ca
put, do Regimento Interno, a retirada do Projeto de
Lei n° 4.773/01, de minha autoria, que "Altera a Lei nO
4.320, de 17 de março de 1964, regulando as opera
ções de antecipação de pagamentos de tributos e dá
outras providências".

O qual será reapresentado após avaliação da
minha assessoria parlamentar para adequação finan
ceira e orçamentária a proposição supracitada.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2001 
Deputado José Carlos Coutinho, PFURJ.

Defiro. PubJique-se.
Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, nos seguin
tes termos:

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, solicito o registro nos

anais desta Casa do artigo em anexo, intitulado "Jango
no Poder", de autoria do jornalista Luiz Adolfo Pinheiro,
publicado na edição de hoje do Jornal de Brasília.

Safa das Sessões, 6 de setembro de 2001. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do Bloco PDT/PPS.

Indefiro o requerimento, pois não foi
cumprido o disposto no art. 115, inciso 11, do
RICO.

Oficie-se ao requerente e, após, pu
blique-se.

Em 25-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Ayrton Xerez, nos seguin
tes termos:

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
MO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Com os meus cumprimentos, sirvo-me do pre
sente para informar a Vossa Excelência o meu desli
gamento, a partir do dia 15 do corrente, dos quadros
do PPS, ao mesmo tempo em que comunico, para
que se produzam os efeitos legais, minha filiação ao
PFL, também a partir da mesma data.

Certo de haver atendido com o presente comu
nicado às normas regimentais a que devo atender em
virtude da minha condição de Deputado Federal,
apresento meus protestos de estima consideração.

Atenciosamente, - Deputado Ayrton Xerez.
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Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2001

Ao Exm.o. Sr.
Juiz da Ducentésima Qüinquagésima Segunda
Zona Eleitoral
Dr. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco
Rua Miguel Lemos, n° 86
Copacabana - Rio de Janeiro

Meritíssimo Sr. Juiz,

Cumprimentando cordialmente Vossa Exce
lência, venho comunicar para os devidos fins da

legislação eleitoral, Lei n° 9.096/95, o meu desli
gamento dos quadros do Partido Popular Socialis
ta - PPS, ocorrido nesta data. E ainda, minha fili
ação ao Partido da Frente Liberal - PFL.

Manifestando protestos de estima, subscre
vo-me, Atenciosamente, - Deputado Federal Ayrton
Alvarenga Xerez. Título n° 18106850345 - 2528

Zona Eleitoral- 001 Seção

{ ,
--~--

Líbcr::I'?fL/RJ
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COMUNICADO

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2001 Onde se lê:
PROJETO DE LEI N° 4.822, DE 2001
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho)
Determina que nos programas de reforma

agrária 20% das vagas dos assentamentos, no mí
nimo, sejam destinados aos filhos de pequenos
produtores residentes nos municípios em que se
localizam.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.201, de 1999.

Leia-se:

Venho, pelo presente, solicitar ao Diretório Mu
nicipal do Partido Popular Socialista - PPS da cidade
do Rio de Janeiro, o meu desligamento de seu quadro
de filiados, conforme Lei nO 9.096, de 1995.

1Filiado ITftulo !Zona Seção
I

Atenciosamente, - Deputado Federal Ayrton
Alvarenga Xerez.

Defiro para que se produza efeitos
junto a esta Casa a partir de 25-9-2001,
data da entrega da Documentação. Publi
que-se.

Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 25-9-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 4.776, DE 2001
(Do Sr. Nelson Meurer)

Altera o art. 2" e acrescenta dispositi
vo à Lei n° 9.766, de 18 de dezembro de
1998, que modifica a legislação que rege o
salário--educação e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.285,
de 2001.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 4.776, DE 2001
(Do Sr. Nelson Meurer)

Altera o art. 2° e acrescenta disposi
tivos à Lei nO 9.766, de 18 de dezembro
de 1998, que modifica a legislação que
rege o salário-educação e dá outras pro
vidências.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

PROJETO DE LEI N° 4.822, DE 2001
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho)

Determina que nos programas de
reforma agrária 20% das vagas dos as
sentamentos, no mínimo, sejam destina
dos aos filhos de pequenos produtores
residentes nos municípios em que se lo
calizam.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art.54) - (art. 24, 11)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 4.915, DE 2001
(Do Sr. Murilo Domingos)

Dispõe sobre a criação do "Dia Na
cional do Peixe".

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54))

PROJETO DE LEI N° 4.915, DE 2001
(Do Sr. Murilo Domingos)

Dispõe sobre a criação do "Dia Na
cional do Peixe".

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - 24, 11)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Esta ses
são é em homenagem ao pedagogo Paulo Freire.

Vamos iniciar nossos trabalhos compondo a
Mesa. Chamamos a educadora Ana Maria Araújo Fre-
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ire, viúva do educador Paulo Freire, para tomar as- meramente lingüístico. Trata-se de aprender
sento à mesa. (Palmas.) a ler a realidade - conhecê-Ia - para em se-

Convido a todos para, de pé, ouvirmos a execu- guida poder reescrever essa realidade.

ção do Hino Nacional. Para ele, a alfabetização dos adultos não devia
(Execução do Hino Nacional.) ser somente o aprendizado de letras, palavras e fra-
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - A Presi- ses, mas, com fundamento no dia-a-dia dos educan-

dência da Câmara dos Deputados, ao homenagear o dos, devia permitir inclusive o melhor conhecimento
educador Paulo Freire, enaltece o valor do trabalho e sobre os problemas que afetam o indivíduo e a coleti-
das idéias com que ele contribuiu para conferir maior vidade e estimular a participação social e política.
eficácia ao processo da educação. As teses do célebre educador pernambucano

Ele, que teve como fator decisivo na sua forma- apontam, enfim, como dever do pedagogo trabalhar
ção a vivência com o povo da Capital pernambucana, para "libertar o homem das alienações a que a cons-
dos alagados e dos morros da cidade, tornou-se mun- ciência dominadora o submete".
dialmente conhecido por seu método para alfabetiza- Ao contrário da idéia de "educação para a da-
ção de adultos. mesticação", a educação preconizada por Freire visa

No seu entendimento, "o educador deve tam- à libertação, constitui ato de conhecimento e meio de
bém ser um educando, que deve aprender da realida- transformação da realidade.
de e das pessoas com quem trabalha". Além do desempenho de relevantes funções no

É, com efeito, a realidade que nos oferece a in- Brasil e no exterior, cabe assinalar ainda, como exem-
formação para que possamos proceder às ~udanças pio da atuação, do pensamento e da extensa influên-
necessárias. Paulo Freire, por seu turno, fOI capaz de cia de Paulo Freire, o Movimento de Alfabetização de
perceber as principais exigências dessa realidade, Jovens e Adultos - MOVA, que ele idealizou e imple-
identificar características específicas, aproveitar os mentou na condição de Secretário de Educação no
recursos disponíveis e agir do modo mais adequado Município de São Paulo, cargo que assumiu em 1989.
na busca de soluções novas. Em 1997, em Porto Alegre, deu-se início à aplicação

Assim, Paulo Freire, revelando-se como contes- do mesmo programa, que, desde 1999, passou a ser
tadar e reformador competente do sistema educacio- adotado em todo o Estado do Rio Grande do Sul, ten-
nal de sua época, criou o método que serviu de funda- do alcançado comprovada eficácia na queda na taxa
menta para as campanhas de erradicação do analfa- de analfabetismo.
betismo durante as década de 50 e 60 no Brasil. A luta de Paulo Freire, sempre caracterizada

Sua profícua atividade de educador levou-o pelo sentimento de indignação contra todo tipo de in-
também à criação do Movimento de Educação de justiça, foi notável também em defesa da revisão cur-
Base, em 1961, sob o patrocínio do Bispo D. Hélder ricular e de medidas para recuperação dos salários
Câmara. dos professores.

Em sua obra mais conhecida, "Pedagogia do Mais do que justa, portanto, a presente homena-
Oprimido", publicada em 1969, ele observa que falar gem, na qual a Presidência da Câmara dos Deputa-
ou dissertar sobre algo completamente alheio à expe- dos presta ao renomado educador Paulo Freire o de-
riência existencial dos educandos vinha sendo a su- vida tributo de reconhecimento e respeito, conside-
prema inquietação da educação. rando a dedicação, o trabalho, as idéias, a efetiva im-

O primeiro passo nessa direção consiste justa- portância de sua contribuição em benefício da educa-
mente na alfabetização entendida como aproximação ção, do País e do povo brasileiro.
da realidade pela linguagem, "ato criador capaz de ge- Esta sessão solene em homenagem ao peda-
rar outros atos criadores". São, portanto, usadas no gago Paulo Freire é de autoria dos Deputado Adão
Método Paulo Freire de Alfabetização palavras ditadas Pretto e Fernando Ferro.
pela realidade do alfabetizando, como, por eX~n:'plo, O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Como au-
"enxada" para o lavrador ou "torno" para o operano. tor do requerimento de realização desta sessão solene,

No entanto, conforme esclarecimento do próprio tem a palavra o Deputado Adão Pretto por dez minutos.
educador pernambucano: O SR. ADÃO PREITO (PT-RS. Sem revisão do

O que ficou sendo conhecido como orador.) - Sr. Presidente, prezados cole~as, como di-
Método de Alfabetização Paulo Freire não é zia Paulo Freire carinhosamente, D. Anlta, sua espo-
algo que se possa reduzir a um aprendizado sa, prezados trabalhadores e trabalhadoras presen-
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tes, sem-terra, pequenos agricultores, educadores, bém a cidadania. Esse, meus companheiros, é o Bra-
estudantes e operários que nos honram com sua pre- sil de Paulo Freire, o País com o qual ele sonhava. E
sença, esta platéia é o retrato de Paulo Freire, é o jeito nós, como seu seguidores, temos a responsabilidade
como enxergava o Brasil: um País moreno, trabalha- de trilhar esse caminho.
dor e honesto, sem ladrões. Esta é a homenagem que É claro que ninguém de nós se ilude de que va-
podemos prestar a um grande intelectual, um grande mos ser um Paulo Freire, mas temos que ser ao me-
reformista da educação brasileira e mundial: Paulo nos parecidos com ele. Temos que fazer pelo menos
Freire, que não morreu, apenas está ausente da nos- aquilo que está ao nosso alcance, o que ele nos ori-
sa visão, mas certamente está no meio de nós, sorri- entava a fazer.
dente e feliz, como sempre. Companheiros e companheiras, obras com mi-

Prezados companheiros e companheiras, tive Ihares e milhares de palavras escritas por Paulo Frei-
oportunidade de conhecer Paulo Freire na sua trajetó- re hoje circulam pelo mundo.
ria, num assentamento de agricultores sem-terra no Temos dados surpreendentes no Movimento
Município de Bagé, no Rio Grande do Sul, onde ele dos Trabalhadores Rurais Sem Terras. Há no Movi-
teve de percorrer em torno de 60 quilômetros de es- mento 1.800 escolas de 13 a 83 série; 3.900 educado-
trada de terra, no barro, juntamente com sua esposa. res de jovens e adultos; em torno de 160 mil crianças
Chegando ao acampamento, começou seu discurso e adolescentes nas escolas e 30 mil jovens e adultos
dizendo: "Esta é uma das tardes mais felizes da mi- alfabetizados. Temos 2.200 educadores de jovens;
nha vida, mas para esta tarde acontecer várias tardes 250 educadores da área de informática e pré-escola;
se passaram; várias lutas; vários crimes; várias mor- 448 estudantes de Magistério e Pedagogia e 37 estu-
tes de trabalhadores; várias ocupações de terras dantes de Medicina em Cuba. Essa é a população do
aconteceram. Vários lutadores tombaram para que MST que está usando a obra de Paulo Freire para se
esta tarde acontecesse". transformar em verdadeiros cidadãos, médicos, pro-

Prezados companheiros e companheiras, foram fessores etc.
precisos também muitos dias para chegarmos a este A semente que Paulo Freire deixou está sendo
dia e realizarmos esta sessão solene. utilizada exatamente pelas pessoas que ele mais ama-

Existe um ponto fundamental muito marcante na va: os lutadores por um Brasil melhor. Ele disse aos
minha vida: provei o que é a obra de Paulo Freire. Ti- agricultores do MST quando fizeram aquela caminha-
nha 15 anos de idade e não sabia sequer escrever da a Brasília: "É isso aí, meu povo brasileiro, vamos ca-
meu nome. Só aprendi depois, num programa de edu- minhar, porque este Brasil é nosso, dos homens e das
cação de adultos. mulheres brasileiras. Não vamos permitir que este País

Observamos que no método de Paulo Freire pri- seja de poucos. Este Brasil é nosso! Portanto, marche,
meiro a pessoa é valorizada. Faz-se o aluno entender povo brasileiro, em defesa da Pátria!"
que, mesmo não sabendo ler, não é um ignorante; tem Esse povo que aqui está veio de vários rincões
sabedoria, valor e, acima de tudo, é um cidadão. Vai do Brasil, é o povo que marcha, que está em Brasília
aprendendo a leitura conforme toma conhecimento de na Juta por um pedaço de terra, por uma política agrí-
seus direitos e deveres como cidadão. Desta forma, cola, enfim, por saúde. Esse povo está marchando em
transforma-se a pessoa num leitor e ao mesmo tempo busca da dignidade brasileira.
num cidadão. Essa é a meta marcante de Paulo Freire. Ouço com prazer nosso Líder, Deputado Walter

Na saída de um campo de futebol localizado em Pinheiro.
um assentamento dos companheiros do MST, tempos O Sr. Walter Pinheiro - Deputado Adão Pretto,
atrás, um companheiro me puxou pela camisa e dis- congratulo-me com V.Exa. nesta sessão de homena-
se: "Deputado, deixa uns troquinhos para nós tomar- gem à mais do que ilustre figura que, com seu grande
mos uma cerveja. "Logo em seguida, outro compa- conhecimento em educação, soube utilizá-lo a servi-
nheiro °pegou pelo braço e se afastou um pouco. Fiz ço da conscientização. Um empregador incansável,
que não estava percebendo, mas fiquei escutando. um batalhador. Às vezes, comparo as ações do Paulo
Ele dizia: "Mas tu não tem jeito mesmo. Não vê que é Freire, que V.Exa. realçou com muita propriedade, a
feio pedir para as pessoas? Nós agora somos assen- um episódio vivenciado por nós em Salvador quando
tados, somos cidadãos. Não somos mais mendigos, abordamos crianças não alfabetizadas na rua, o que
somos cidadãos." alguns chamam de moleque de rua. E quando per-

Que coisa bonita, companheiros! A pessoa, guntamos a um desses garotos como ele identificava
quando conquista um pedaço de terra, conquista tam- o ônibus para poder se locomover, respondeu-nos



45378 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

que era simples: ele olhava a forma como estavam de referências e não de heróis, mas que precisa da
desenhadas as letras e o tamanho da palavra. O me- lembrança, da memória e da obra de pessoas como
nino disse: "eu olho o "a" e a palavra maior e eu sei Paulo Freire.
que o ônibus é aeroporto". Do ponto de vista do traço Honra-me participar desta homenagem propos-
gráfico, aquela criança identificava a palavra, mas ta por um brasileiro do Rio Grande do Sul, o Deputado
não sabia nada além da identificação gráfica, não ha- Adão Pretto, e por mim, nordestino, pernambucano.
via compreensão. Havia até a absorção naquele mo- Nós somos considerados orgulhosos da nossa histó-
menta, via identificação daquela palavra, de alguns ria, porque sabemos que fazemos parte de uma re-
atos que o beneficiariam, como se locomover, mas gião que tem lutado contra as injustiças para construir
não mais do que isso. É por isso que Paulo Freire in- cidadania e um projeto de Nação.
sistia: mais do que aprender ler e escrever, é preciso Para mim, pernambucano, é muito importante
aprimorar a consciência, é preciso ser cidadão. E, falar de Paulo Freire, porque, além de pernambucano,
consciente dos seus direitos, dos seus deveres, da ele sempre foi cidadão do mundo e nunca esquecia
sua capacidade, da forma de se organizar, de lutar, sua origem, ao mesmo tempo em que insistia em di-
esse cidadão pode acessar, absorver e compreende! zer que era local e global.
claramente o conhecimento e viver a partir disso. E Falava das ruas do Recife, dos canaviais da
essa experiência que milhares e milhares de traba- Zona da Mata e da linguagem do povo, onde ele foi
Ihadores sem-terra têm vivenciado hoje nos assenta- colher e recolher a essência do seu discurso e da sua
mentos. Querem a semente do campo para fazer flo- pedagogia. Para participar deste processo de trans-
rescer o alimento e a vida, mas querem a semente da formação de consciências, ele foi beber exatamente
consciência para, nessa marcha sem parada, promo- na fonte bruta, a fonte da sabedoria popular.
ver transformações profundas a parti~ dos e~~ina- Então, ele elegeu as bases daquele que viria a
mentos qu~ esse_grande mestre nos del~ou. Felicito? ser um grande movimento de educação, de consciên-
c?mpanhelro Ada~ Pretto pelo pronunclamen.to. Soll- cia política e de construção da cidadania, que foi a for-
cItamos est~ s~ssao de homenagem a esse Ilustre e mulação da idéia do MCP - Movimento de Cultura Po-
grande brasl~~lro. exatame~te por ser ele o p~egador pular, surgido na década de 50 na cidade do Recife,
dessa ~o.nsclencla, consolldador de.sses caminhos e, depois incorporado em escala nacional por outras ini-
sem. duv~da nenhuma, ~m dos maiores educadores ciativas. Até mesmo a UNE aproveitou essa idéia de
da história do no~so Pais. ,recolher e recuperar a memória, a história do povo

O SR. ADAO PRETTO - Agradeço ao lIder brasileiro para transformar sua realidade.
Walter Pinheiro as palavras. Na década de 70 estudante universitário na ci-

Concluo meu pronunciamento, dizendo que dade do Recife, tomá~amos contato com os livros
apresentamos um projeto de lei criando o Dia Nacio- proibidos de Paulo Freire. Uma noite, caminhando pe-
naI da Educação no Campo, que será comemorado las ruas de Olinda, encontramos - eu e um amigo já
no dia 19 de setembro, aniversário do saudoso Paulo falecido - com um mendigo. Discutíamos, falávamos
Freire. de polí\ica e das angústias daqueles pesados anos

Esse projeto já foi aprovado pela Comissão de 70. O mendigo que nos ouvia disse uma frase que de-
Educação, Cultura e Desporto da Câmara, vai para o monstrava que sabia do nosso desespero: "Eu que
Senado e, depois, se aprovado naquela Casa, para a estou nesta condição não me desespero, porque tam-
sanção do Presidente da República. bém fui aluno do professor." E não sabíamos quem

É com muita satisfação que esta Casa homena- era o professor. Ele disse que o professor era Paulo
geia esse grande brasileiro, que tanto nos honrou. Freire, a quem havia conhecido há 10, 15 anos e que

Muito obrigado. (Palmas.) o educou. Então, tinha saído do Brasil e fazia muita
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo a falta. E que ele e muitos outros estavam naquelas

palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro, como co-au- condições porq.ue o Brasil tinha expulsado gente
tor do requerimento. S.Exa dispõe de dez minutos. como Paulo Freire.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi- Essa figura humana tinha capacidade, humil-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- dade e, ao mesmo tempo, orgulho; não escondia
dos, querida Anita Freire, prezados companheiros e sua condição de intelectual qualificado; não tinha
companheiras presentes, a homenagem que esta falsa humildade e, acima de tudo, era uma pessoa
Casa faz à figura de Paulo Freire, mais do que nunca, que sabia perfeitamente que, como intelectual, não
é uma espécie de alimento para um País que precisa deveria ter a arrogância daqueles que se auto-avali-



Mas o Brasil não são eles, o Brasil somos nós
e gente como Paulo Freire, um pernambucano, um
nordestino, um brasileiro cidadão do mundo.

Parabéns a todos nós, que estamos vivos e
acreditando nessa utopia que Paulo Freire defendeu
com tanto orgulho, legando-a como um exemplo a
seguir.

Lembro-me sempre de uma fala de Riobaldo,
em "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa.
Conversando com Diadorim sobre ensinar e apren
der, Riobaldo expressa com muita felicidade a idéia
que Paulo Freire sempre defendeu: "Mestre não é
aquele que ensina; mestre é aquele que nunca per
de a capacidade de aprender." Essa é a essência
do exemplo de Paulo Freire, um brasileiro como
nós, que nunca perdeu seu eixo, seu prumo e sem
pre recolheu da experiência de luta do povo os ele
mentos fundamentais para construir uma outra na
ção, com dignidade, justiça, reforma agrária e sobe
rania, para que possamos ter orgulho de ser brasile
iros, mesmo vivendo estes dias tão dramáticos e tão
sujos, propiciados pela elite no poder.
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am detentores do conhecimento. Funcionava, sim, na alfabetização de milhões de brasileiros, nas dé-
como um instrumento da transferência do conheci- cadas de 50 e 60.
mento, da troca das experiências para fazer a vida Nordestino, desde cedo em contato com a reali-
mais bonita, mais digna e mais valorosa. dade da exclusão social, interessou-se pela questão

Por isso, neste ato de homenagem, junto com da alfabetízação de adultos quando dirigiu, a partir de
os companheiros Adão Pretto e Walter Pinheiro, 1947, o Setor de Educação e Cultura do SESI, em
queremos afirmar a importância de que as novas Recife, sua cidade natal. Seu pensamento já adquiria
gerações, de vocês que fazem o dia-a-dia nos as- feição própria quando, em 1960, doutorou-se profes-
sentamentos, vocês que fazem a reforma agrária, sor de História e Filosofia da Educação na Universida-
vocês que lutam, vocês que levantam a voz, vocês de do Recife.
que brigam, vocês que morrem e que, acima de Suas primeiras experiências práticas ocorre-
tudo, constroem a esperança de viver neste País, ram três anos depois, no Rio Grande do Norte, onde
não esqueçam nunca, relembrem, digam cada vez se puseram à prova, de forma inquestionável, o al-
mais que estamos vivendo, lutando e aprendendo a cance de suas intuições e a eficiência daquele que
cada dia. viria a ser conhecido mais tarde, em todo o mundo,

como o Método Paulo Freire.

Tratava-se de compreender a educação de
adultos como um processo que ultrapassa a mera
decodificação dos signos lingüísticos e insere-se
na leitura mais ampla do próprio mundo em que se
vive. O método de alfabetização proposto por Pau
lo Freire pressupõe, fundamentalmente, a consci
entização em relação à realidade dos alfabetizan
dos, o suporte de seu cotidiano, a integração, en
fim, entre educação e participação social. Consiste,
pois, em despertar o analfabeto para as possibilida
des sociais que se abrem a partir do domínio da lei
tura e escrita, a partir de seu universo imediato,
com foco no interesse do aluno e com vistas à sua
emancipação, à sua libertação.

Profundamente democrático era Paulo Freire.
Criou-se um instrumento fundamental para a forma
ção de uma verdadeira cidadania igualitária e parti
cipativa. O método foi utilizado com sucesso em vá
rias localidades do País. Seus objetivos, porém, não
coincidiam com os propósitos do regime militar ins
talado a partir de 1964; logo destinaram ao exílio o
seu criador.

Um grande abraço a todos! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Dando
continuidade à lista de oradores, concedo a palavra
ao Deputado Átila Lira, pelo PSDB.

O SR. ÁTILA LIRA (PSDB-PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, D. Ana Maria Araújo Freire, minhas
senhoras e meus senhores, nada mais obrigatório,
na pauta de homenagens que a Câmara dos De
putados realiza, do que a reverência à memória de
Paulo Freire, expoente máximo da educação em
nosso País. Nunca será demais exaltar seu papel

Foi assim que seu trabalho alcançou dimensão
internacional. No Chile, onde realizou vários traba
lhos sobre educação de adultos, escreveu e publi
cou sua obra mais famosa, "Pedagogia do Oprimi
do", que sintetiza o seu pensamento e a sua vivên
cia com o analfabetismo de adultos em processo de
exclusão social.

Anos mais tarde, como Consultor Especial do
Departamento de Educação do Conselho Mundial
das Igrejas, atuou junto a governos de vários países
de Terceiro Mundo, difundindo suas convicções
acerca de sociedades discriminatórias e elitistas, fa
zendo da educação um ato eminentemente político.
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Foi essa visão da emancipação do ser humano pela
educação que o consagrou internacionalmente - a
mesma que o tornou indesejável à ditadura que o
fez se ausentar do País por dezesseis anos.

Com a volta da normalidade democrática e o
advento da anistia, Paulo Freire retornou às ativida
des docentes no Brasil, na Universidade Estadual
de Campinas e na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, dando seqüência a seu projeto de re
vitalizar a pedagogia no Brasil. Foi ainda Secretário
de Educação da cidade de São Paulo, período du
rante o qual reativou os movimentos de alfabetiza
ção, renovou os currículos e se empenhou na valori
zação salarial dos professores.

Falecido em 1997, deixou não apenas uma te
oria pedagógica inovadora, mas também uma práxis
educativa de caráter revolucionário. Talvez poucos
nomes no Brasil de todos os tempos se lhe possam
equiparar em termos de importância na área de edu
cação, especialmente se olharmos a educação
como instrumento de inclusão na vida produtiva,
como mecanismo de ascensão e participação demo
crática, em um país historicamente marcado por pa
tamares inaceitáveis de desigualdade social.

Por todas essas razões, representando nesta
sessão o PSDB e como ex-monitor do Movimento
de Educação de Adultos, em 1963, utilizando o Mé
todo Paulo Freire, aqui estamos para preservar e
enaltecer a memória de Paulo Freire, lutando em to
das as oportunidades e em todas as frentes pela va
lorização da educação no Brasil. Esperamos, ainda,
que as homenagens que sempre lhe serão devidas
inspirem as novas gerações, para que prossigam na
luta por um Brasil menos desigual, onde todos te
nham acesso à verdadeira cidadania, por meio da
educação.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Esta
Presidência registra a presença neste plenário da
Sra. Maria Luiza Pereira Angelim, representante da
Associação dos Docentes da Universidade de Brasí
lia; da Sra. Clauzene Lima da Silva, Coordenadora
do Centro de Educação Paulo Freire, de Ceilândia;
da Sra. Abadia Alves de Brito, Coordenadora da
Associação Comunitária da Expansão do Setor "O";
e da Sra. Mônica Molina, Coordenadora do Grupo
de Trabalho da Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Convido
a fazer uso da palavra o Deputado Professor Luizi
nho, representante do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de cumprimentar D. Ani
ta Freire. É uma honra participar desta sessão so
lene requerida pelos Deputados Adão Pretto e
Fernando Ferro, que deixam vivo na mente de to
dos o que muito bem disse Paulo Freire: "A educa
ção por si só pode não fazer a revolução, mas
sem ela não haverá revolução."

A essência do pensamento de Paulo Freire é a
educação que permita a libertação, sem injustiça e
exclusão. Esse é seu método, a luz para nossos
tempos, no Brasil e fora dele. Paulo Freire agiu
onde era necessário garantir o processo de inclusão
e o respeito ao ser humano.

Alguns disseram que seu método é profunda
mente utilizado no campo, mas que também move
corações e mentes nas cidades e nos centros indus
triais.

Venho de uma região profundamente industria
lizada, o grande ABC. Sou de Santo André, cujo
centro de formação é a indústria. Naquela região,
enormes movimentos aplicam a experiência de Pau
lo Freire para tentar diminuir a exclusão social. Há o
Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos e
tantos outros, todos pautados na essência da luta e
da garra de Paulo Freire.

Se uma trabalhadora ou trabalhador chegar à
porta da fábrica e não souber grafar seu nome ou
preencher ficha de inscrição, está fora da fila e não
saberá criticar sua realidade para tentar transfor
má-Ia.

Devemos compreender que em momento al
gum de nossa história Paulo Freire estará morto.
Ele estará vivo em cada segundo, ação e gesto,
no campo ou na cidade, onde for preservada a
luta, mantida a chama da inclusão social, com o
repúdio à exclusão social. Essa é a grandeza de
seu legado, do que nos deixou como aprendizado
para a formação das gerações futuras. Ainda hoje,
está espalhado, por todos os cantos de nosso
País, o movimento social, que não está à espera
da organização do Poder Público para promover a
formação escolar.

Deputado Adão Pretto, subsiste a educação
popular no MST. Nos bairros, nas favelas, embaixo
dos viadutos, ainda que em bancos de madeira,
busca-se a formação escolar, a fim de que as pes
soas tenham condições de crítica e autocrítica que
permitam a evolução e transformação da sociedade.
Esse foi o legado eterno de Paulo Freire.



Paulo Freire descobriu duas soluções origina
is e revolucionárias, no sentido sociológico das pa
lavras: primeiro, que se poderia ensinar em qual
quer lugar; segundo, seu método de ensino levava
o aluno, o analfabeto, a refletir sobre sua localida
de, a discutir os problemas da sua comunidade 
existenciais, culturais e da própria natureza que o
cercava -, para depois encaminhá-lo à leitura e à
escrita essas reflexões. Ele nunca usou o método
tradicional da cartilha.

O analfabeto, então, entusiasmava-se com
aquele método pedagógico, e sentia-se um cida-

Durante o discurso do Sr. Professor
Luizinho, o Sr. Paulo Rocha, 3° Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Waldir Pires, § 2° do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo
a palavra ao Deputado Fernando Coruja, pelo POr.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDl-SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Waldir Pires, que preside a sessão neste momento,
saúdo V.Exa. e D. Anita Freire. Aproveito para cumpri
mentar os autores do requerimento desta sessão de
homenagem, Deputados Fernando Ferro e Adão
Pretto. Sem dúvida alguma, a Câmara dos Deputados
realiza muito justa homenagem a Paulo Freire, princi
palmente por contar com a presença de pessoas que
representam o País, como bem lembrou o Deputado
Adão Pretto.

Se Paulo Freire estivesse aqui, ficaria satisfeito
com tal fato, mais ainda se não fossem os Deputados
a falar na tribuna e sim o povo, manifestando o que
pensa, acredita e o que deseja para este País.

Quando fui Prefeito de Lajes, em Santa Catarina,
tive oportunidade de conhecer Paulo Freire, que lá es
teve a convite da Prefeitura para participar de seminá
rio sobre educação. Pude perceber algumas de suas
características: pessoa afável, agradável, bonissima,
assim como são os nordestinos. Com seu conheci
mento, demonstrou simplicidade na maneira de enten·
der este Pais e o mundo, sempre dizendo, mesmo nos
contatos mais íntimos, o quanto não gostava da inte
lectualidade arrogante que fazia com que o Pais, mui
tas vezes, fosse para trás ou que o mundo tivesse a
educação bancária que tanto criticava. Enfim, foi um
homem que combateu a cultura do silêncio, que ainda
existe no Pais e que precisamos continuar combaten
do. Um intelectual brasileiro que era talvez o mais co-

Paulo Freire está presente na essência da for
mação e recuperação de jovens e adultos, a partir
de sua realidade e de seu meio. Portanto, para nós,
Paulo Freire vive.

Parabéns a todos! (Palmas.)
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Neste momento, homenageamos o processo nhecido pelo mundo afora, pois conseguiu universali-
de resistência, da mesma forma que o fizemos no zar nosso pensamento a respeito da educação.
período da ditadura a que se referiu o companheiro, Precisamos refletir, nesta Casa, sobre a mensa-
Deputado Fernando Ferro, quando Paulo Freire foi gem transmitida por Paulo Freire, que mudou o País,
retirado de nosso solo e seu método utilizado de for- embora necessite ser mais amplamente utilizada. É
ma deturpada. Apegaram-se a seu método na tenta- preciso que o povo brasileiro, que sofre tantas injusti-
tiva de promover a alfabetização, como fizeram com ças e necessita de tantas mudanças, tenha conscien-
o MOBRAL e tantos outros. tização - palavra empregada pelo educador -, para

que possa avançar. No momento em que refletimos
sobre seus ensinamentos, temos de continuar nos
passos do "andarilho da utopia".

Ao pesquisar sobre Paulo Freire, deparei com
pequena biografia escrita por Anita, em que ele res
pondia a perguntas de Moacir Gadotti - respostas
comparadas, pela autora, com as dadas por Marcos.
Indagado sobre o defeito que mais desculpava nas
pessoas, ele dizia que era amar errado, sendo sua
máxima predileta "amar sem medo".

O País precisa, mais do que nunca, amar sem
medo. A utopia do andarilho Paulo Freire precisa nos
contaminar, para que possamos fazer a revolução a
que se referiu o Deputado Professor Luizinho, não só
pela educação, mas que precisa, sim, dela.

Por isso, presto minha homenagem ao grande
pedagogo, cuja lembrança nos deixa mais fortes para
também continuar nossa caminhada.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Com a pa
lavra o nobre Deputado Paes Landim, representando
o PFL.

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL-PI. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente em exercício, De
putado Waldir Pires; Sra. Anita Freire; Sras. e Srs.
Deputados; minhas senhoras e meus senhores, nos
anos 50, o País despertou para a gravidade do pro
blema do analfabetismo e, ao mesmo tempo, da ca
rência de escolas que pudessem abrigar, em seu
seio, milhares de brasileiros que a elas não tinham
acesso.
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dão sujeito da história de seu País; começava a autoridades burocráticas do ensino brasileiro, no sen-
discutir os problemas que o circundavam, o que tido de que seu exemplo deve ser frutificado para que
despertava, na etapa final, o seu interesse pela le- amplie cada vez mais sobretudo a qualidade do ensi-
itura e pela escrita. no em nosso País e desperte, nas escolas, a cons-

Esse método, infelizmente, foi interrompido a ciência dos filhos dos trabalhadores e operários, na
partir das exacerbações ideológicas de 1964, e Paulo aprendizagem.
Freire teve de se ausentar do País. Entretanto, seu mé- Era o que tinha a dizer.
todo se irradiou para outras regiões do mundo inteiro, Muito obrigado. (Palmas.)
sobretudo da América Latina. Mas o seu exemplo fi- . .
cou, e ainda hoje é importante. Mesmo que as estatrsti- O SR. PRES'OE~T~ (WaldIr P~res) .- Ante~ de
cas governamentais digam que já não faltam prédios passar a palavra ao p.ro~I~O ~rador Inscnto, registro
escolares - não vou discutir essas estaHsticas _, o mé- a presença da Sra. SI~vama Tlmóte,?, Coorde~_adora
todo ainda é centralizado. Do Oiapoque ao Chuí, pre- do Centr? .de Educaçao. Popular ~ao Sebastla.o; do
tende-se ainda uniformizar a aprendizagem. Paulo Fre- Sr. Romano Rosseto~ DIretor NaCIonal .do Movlmen-
ire, ao contrário, diversificava-a, dava a cada cultura, a to dos Pequenos Agrrcultores; do S~. Dirceu Dre~~h,
cada localidade, o seu ambiente cultural, que motivava Coordenador da Frente Sul da. Agncu~tura Famlll~r;
exatamente a aprendizagem dos analfabetos. Hoje po- da Sra. An~~ete Gonçal~es R.els; Presldent~ do Clr-
deríamos, com seu método, não só erradicar o analfa- culo. Operano. do 0r~ze'ro, Distrito Federal, da Sra.
betismo em nosso País, mas sobretudo acelerar a M~r.la Aparecida ~1:I~a, Coorde.nadora do Grupo de
aprendizagem dos próprios adolescentes em nossas Atl~ldades Comumtarras Mar~ca, d? DF e do Sr. Ro-
escolas. Era o método da diversificação cultural de géno de Andr~de Córdoba, VI~~-Dlretor da Faculda-
cada região, de cada comunidade. de de Educaçao da UnB, Braslha.

Mas a sua paixão pela educação era o mais im- O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo
portante nele. Ele faz parte da geração de educado- a palavra à ilustre Deputada Luiza Erundina, que ta-
res contemporâneos deste País, como Anísio Teixei- lará pelo PSB.

~a, ~a~ro d~ ~liveira ~i~a, que foi ~eu grande amigo.e A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP.
Ir~ao Ide.ologlco, de I~elas e de metodos -.uma e~pe- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, compa-
~Ie parecida com o metodo.do caso: quer dl~er, prrme.- nheiro Waldir Pires, minha querida amiga Anita Frei-
Iro o ~roblema, p~ra depOIS levar a ~pr.endlzagem, a re, meus companheiros Parlamentares, companhei-
reflexao - e tambem, claro, Darcy Ribeiro. ros e companheiras que nos honram com sua pre-

Sr. Presidente, em 1995, nunca me esqueço, vi sença nesta sessão solene em homenagem ao nos-
pela última vez o Prof. Paulo Freire num Congresso de so saudoso Paulo Freire, estou muito emocionada.
Educadores de São Paulo, que se realizava no Colé- Sinto-me em um dilema, pois apenas disponho de 5
gio Magno, dirigido pela competente Profa. Marta Tri- minutos para falar em meu nome e no do meu parti-
caUe. Ele dava aula sobre metodologia perante mais do, o PSB. Assim, resolvi pedir permissão ao meu
de dois mil professores primários, uma conferência na Presidente para que rememore alguns episódios
qual ensinava como eles deveriam despertar a curio- que tive o privilégio de viver ao lado do meu amigo
sidade dos alunos. Paulo Freire.

O que mais impressionou ali, além das suas li- Conheci Paulo Freire por meio de seu método,
ções pedagógicas, científicas e didáticas, digamos as- do seu trabalho, do seu empenho em fazer com que
sim - ele que envolvia no seu método a comunicação, os camponeses do Nordeste, meus irmãos nordesti-
a psicologia e a didática -, foi o método de Paulo Frei- nos, da Paraíba, pudessem não só aprender a ler e a
re, como também o seu entusiasmo, já àquela época escrever, mas a pensar, a reconhecer-se como sujei-
um homem praticamente perto dos seus 70 anos. Ele tos de direito, como cidadãos.
falava como se tosse um jovem professor, entusias- Depois, tive contato com Paulo Freire através de
mando a platéia que, naquele congresso, ouviu gran- seus livros, que chegavam ao Brasil clandestinamen-
des educadores. Mas os que mais se destacaram fo- te. Lutávamos pela anistia, pelo fim da ditadura, para
ram exatamente as figuras de Paulo Freire e de outro que pudéssemos trazer de volta ao Brasil todos os
homem, em outro contexto, um sociólogo das relações companheiros e as companheiras punidos severa e
trabalhistas em nosso País, José Pastore. injustamente pela ditadura militar. Paulo Freire foi um

Portanto, nada mais justo que esta homenagem deles. Não que ele tenha decidido sair daqui, mas foi
aos 80 anos de Paulo Freire. Que ela sirva de lição às expulso pela ditadura militar. Somente quem o conhe-
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ceu pode imaginar o sofrimento e o sacrifício que fo- Assim, ele assumiu a direção da Educação em
ram para eJe aqueles quase 20 anos de exílio. São Paulo por dois anos e meio. Foi um marco. Fez

Paulo Freire volta ao Brasil. Naquela oportunida- uma verdadeira revolução na Educação da mais im-
de, tive o privilégio de encontrá-lo, pela primeira vez, portante cidade do País, uma das mais importantes
em uma solenidade de formatura de uma turma de do mundo. Depois de dois anos e meio, ele disse:
Serviço Social, de uma faculdade de São Paulo, que o "Erundina, vou para casa. A Secretaria não precisa
escolheu patrono da turma e a mim como paraninfa. mais de mim. Já existe uma equipe que pode perfeita-

A solenidade não se deu na faculdade. A dita- mente levar o trabalho. Vou para casa escrever sobre
dura estava no seu estertor, mas ainda tinha muito essa experiência. Pode me cobrar". E assim fez.
poder para punir os considerados subversivos. Junto com Anita, sua segunda companheira, com-
Como Paulo Freire acabara de chegar do exílio, ele panheira também do ponto de vista intelectual, produziu
não poderia presidir uma solenidade de formatura muito naqueles últimos anos de sua vida. E me dizia:
dentro da faculdade. Então, a realizamos em um "Vou escrever sobre o Govemo. Pode me cobrar".
clube. Mas isso não tirou o brilho e a importância do Tive a alegria de comparecer ao lançamento de
evento. Para mim, encontrar Paulo Freire naquela seu último livro, "Pedagogia da Esperança", quando,
circunstância era uma honra. poucos dias antes de falecer, disse-me: "Está aqui mi-

Todos esperavam dele um discurso indignado, nha promessa. Este é o sétimo livro que escrevo de-
de revolta, de denúncia contra aqueles que o oprimi- pois que saí do Governo".
ram e o tiraram do seu País. Muito pelo contrário, foi Esse foi Paulo Freire. Para mim, foi o marco defi-
um discurso intimista, afetivo, de reencontro de com- nitivo na minha vida, sobretudo pelo que me ensinou
panheiros e companheiras. Aquela foi a primeira lição de como ser pedagoga e educadora no exercício da
que Paulo Freire nos deu depois que chegou do exílio: política.
o amor está acima do ódio, da revolta, da indignação, Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. (Palmas.)
em~ora, muitas yezes, ele tenha se indignado por O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Esta Casa
aqUilo que acreditava, exatamente como pedagogo, sentiu-se honrada com o testemunho de V.Exa., De-
como educador, como filósofo da educação, como putada Luiza Erundina em torno da vida e da obra de
mestre. Na verdade, foi o maior mestre que o Brasil já Paulo Freire. '
teve e um ~os maiores do m~ndo do s~culo XX. . O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) _ Tem a pa-

DepOIS, Vereadora de Sao Paulo, tIve oportunlda- lavra a nobre Deputada Tânia Soares que falará pelo
de de homenageá-lo com o título de Cidadão Paulista- PCdoB. '

~. ~rata.-se de mais ~m episó?io que me honra e ~e A SRA. TÂNIA SOARES (Bloco/PCdoB-SE. Pro-
da a.e~na de .t~r podido viver Junto c~m ~aulo Freire, nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e
que a epoca VIVI~ co~ a D. EIZ~, sua pnme~ra esposa. Srs. Deputados, o PCdoB saúda Anita Freire e a Mesa

_Quando fUI el.elta ~refelta pelas ~aos do povo por esta justíssima homenagem a Paulo Freire.
d~ .Sao Paulo, o~sel convidar Paulo Freire para Secr~- Em 1980, quando Paulo Freire voltou ao Brasil,
tam de Edu~çao: Antes da poss~, estava em Campl- na esteira da campanha pela anistia, estudantes e
na Grande e liguei para P.aulo Frelre~ q.ue estava dan- professores da Universidade de Campinas _
do au~a n.a UNICAMP, a fIm de convIda-lo para.o car- UNICAMP se movimentaram para que ele passasse a
go. Nao tlnh~ n~nhuma esperança de que ace~tass~, lecionar naquela conceituada instituição.
porque haVia dito, em certo momento, que Jamais .." ,
aceitaria um cargo público porque não acreditava na . A dltadu~a mlll~ar agonizava. No ~ntanto,. o espl-
forma como se comportavam os órgãos públicos em rlt? o~scurantlsta amda p.ermea_va a Vida naclona~. A
relação ao povo. reItOria da.UNJ~AMP pedIU, entao, ao Conselho Ol.re-

_ . . " tor da Universidade um parecer sobre Paulo Freire,
Tal na? fo~ mmha surpresa e ml~ha alegna numa manobra evidente de boicote ao seu nome.

quando, na IIgaçao da UNICAMP a Campina Grande, O P f R b AI d'
disse-me: "Aceito ser Secretário de Educação, por- ro. u em ves, encarregado e profem
que se não o aceitasse negaria tudo aquilo que afir- e~ ~ome daquele conselho o parecer~ ~screveu.um,a
mei e que disse durante toda minha vida. Eu não seria ~agln~ ~a luta da cultura con~ra as pO~lç~es reac!o~a-
Paulo Freire, aquele que vocês conhecem ou conhe- rias aln ~ encas~eladas na Vida academlca braSileira.
ceram por aquilo que prego, se me negasse a ajudar No seu "belo, afIrmou:
o primeiro Governo democrático e popular da cidade Um parecer sobre Paulo Reglus Neves
de São Paulo". Freire.



45384 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

O seu nome é conhecido em universi- com 16 anos, idade em que muitos dos seus con-
dades por meio do mundo todo. Não o será temporâneos já começavam a cursar a universida-
aqui, na UNICAMP? E será por isto que de- de. Paulo Freire foi grato até o fim da sua vida ao
verei acrescentar a minha assinatura (nome Prol. Aluízio Araújo, dono do Colégio Oswaldo
conhecido, doméstico) como avalista? Cruz, que o acolheu nesse estabelecimento.

~Seus li~ros, não sei.em quantas línguas Dessas origens, guardou o carinho pelos opri-
estarao publ~cados. Imagino (e bem pode ser midos, o desejo de lutar pela promoção humana,
que eu esteja er~ado) ~ue nenhum dos nos- por um mundo justo, pela igualdade. Guardou tam-
~os docentes tera publl?~do tanto, em tantas bém a certeza de que a educação era um instru-
Ilnguas. As teses que Ja se escre.v~ram ~- mento fundamental da luta por esse sonho.
bre o seu pensamento formam bibliografias
de muitas páginas. E os artigos escritos so- Concluídos os estudos universitários na Facul-
bre o seu pensamento e a sua prática educa- dade de Direito do Recife, seguiu uma trajetória as-
tiva, se publicados, seriam livros. cendente de educador popular.

O seu nome, por si só sem pareceres Tornou-se, primeiro, professor de língua por-
domésticos que o avalizem, transita pelas tuguesa no Colégio Oswaldo Cruz, em que estu-
universidades da América do Norte e da Eu- dara. A seguir, foi diretor, entre 1947 e 1954, do
ropa. E quem quisesse acrescentar a este Setor de Educação e Cultura do recém-criado Ser-
nome a sua própria 'carta de apresentação' viço Social da Indústria, o SESI, do qual passou a
só faria papel ridículo. ser Superintendente de 1954 a 1957, época em

Não. Não posso pressupor que este que foi nomeado membro do Conselho Consultivo
nome não seja conhecido na UNICAMP. de Educação do Recife, na gestão progressista de
Isto seria ofender aqueles que compõem Pelópidas Silveira.
seus órgãos decisórios. F' f d F'I f' d E -

Por isso o meu Parecer é uma recusa OI pro e~sor e. I oso I~ a du~açao na
em dar um Parecer. E nessa recusa vai, de Es~ola ~e S~rvlço Social,. posteriormente Incorpora-
forma implícita e explícita o espanto de que da a Universidade do Recife, on?e pr~stou ~on~urso
eu devesse acrescentar ~ meu nome ao de e obtev: o título de Doutor em Fllos?f1a e HIstória ~a
Paulo Freire. Como se sem o meu ele não Educaçao, tornando-se professor tItular da cadeira

t t
' , correspondente na Escola de Belas Artes daquela

se sus en asse. . 'd d
Mas ele se sustenta sozinho. UnlverSI a e.
Paulo Freire atingiu o ponto máximo Em 1964, quando dirigia o Programa Nacio-

que um educador pode atingir. nal de Alfabetização, que tinha a meta ambiciosa
A questão é se desejamos tê-lo co- de aplicar o que já era conhecido como Método

nosco. Paulo Freire para alfabetizar 5 milhões de traba-
A questão é se ele deseja trabalhar ao Ihadores rurais e urbanos, teve a sua carreira no

nosso lado. Brasil cortada pela eclosão do golpe militar que
É bom dizer aos amigos: 'Paulo Freire é pelos próximos vinte anos instalou no País um re-

meu colega, temos salas no mesmo corredor gime obscurantista e repressor, antipopular e rea-
da Faculdade de Educação da UNICAMP..'. cionário, para o qual Paulo Freire era visto como

Era o que me cumpria a dizer. um perigoso agitador, o que o forçou a buscar asi
lo na vizinha Colômbia e depois no Chile.

Como se vê, naquela época, ainda em vida,
Paulo Freire já se tornara um mito. Não havia, como A fama de seu nome o levou, a seguir, à Uni-
não há, pessoa progressista em nosso País que não versidade de Harvard, como professor convidado,
tivesse ouvido seu nome, que não tivesse por ele o e logo depois a Genebra, como consultor especial
mais profundo respeito e admiração. do Departamento de Educação do Conselho Mun-

Como se forma um homem assim, um gigante dial de Igrejas. A fama de seu nome o levou a ser
do pensamento que marca toda uma época como conhecido mundialmente e o seu método admira-
Paulo Freire marcou? Talvez de suas origens po_ do por todo o mundo.
pulares, do garoto pobre do Recife, que passou Com a anistia, retoma ao Brasil, passa a lecío-
fome na infância, que só a muito custo conseguiu nar na UNICAMP e em seguida é reintegrado aos
fazer o curso secundário, ingressando no ginásio quadros da agora denominada Universidade Fede-
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ral de Pernambuco, antiga Universidade do Recife, dem ser calculados em séculos. No caso específico
na qual se aposenta. do Brasil, é possível dividir a história da educação

Na gestão Luiza Erundina, foi convidado a em nosso. País em dois períodos: antes e depois de
assumir o cargo de Secretário de Educação do Paulo Freire.
Município de São Paulo, onde ficou até 1992. Nes- Mas não só no Brasil. Sua chamada pedago-
se interregno, volta a ser professor convidado da gia do oprimido ou pedagogia da libertação foi ado-
USP. Leva uma vida ativa até ser surpreendido tada por todos aqueles pafses que, agredidos pela
pela morte. miséria e exclusão, entenderam necessário educar

É esta a trajetória de um pedagogo que, seu povo para que a própria cidadania, educada, to-
camo bem disse Rubem Alves naquele longínquo masse as rédeas de seu destino. É a lição, aliás,
parecer, "atingiu o ponto máximo que um educa- que nos traz Voltaire: "Quando uma Nação começa
dor pode atingir". a pensar é impossível detê-Ia".

E esse ponto máximo se confunde com o seu Era, assim, um homem de lutas, mas, antes
método. que tinha como objetivo não apenas alfa- disso, um homem dedicado ao diálogo. Seu méto-
betizar adultos, mas conscientizá-los e que, par- do mesmo de ensino, de alfabetização de grandes
tindo da realidade do alfabetizando, propõe a su- contingentes humanos, tinha infcio com o diálogo
peração da realidade atual, da opressão, desafi- 06 mais democrático entre educadores e affabeti-
ando homens e mulheres do povo a se apropria- zandos. Sentavam-se todos em círculo e se come-
rem da cultura e se politizarem, a se verem como çava a buscar, a meio de suas tarefas diárias, que
homens e mulheres vivendo e produzindo em de- palavras compunham ou representavam essas ta-
terminada sociedade, mas também fazendo cultu- refas. Por exemplo, o pedreiro falava em tijolo e
ra, como cidadãos do seu país. cimento, o marceneiro em madeira e serra, o la-

A "Pedagogia do Oprimido" continua sempre vrador em pá, semente e arado.
atual. Nunca a opressão ganhou foros de legitimida- Daí surgiam umas dez ou pouco mais palavras
de tão profundos como agora, em que se instaurou básicas, de modo que da palavra pá decorriam na-
a hegemonia do pensamento único, regido pela teo- turalmente papai, pano, panela e paz. palavra de or-
ria neoliberal. Mais do que nunca, portanto, a neces- dem neste momento para todo o mundo, onde
sidade de um pensamento que parta dos interesses aqueles que pensam em dominar nações pela força,
dos oprimidos e conteste essa leitura monolítica que pela bala, pelas armas, por intolerância e arrogân-
os opressores tentam impor ao mundo. Mais do que cia, insistem em seus planos diabólicos.

nunca. a necessidade premente de um pensamento O trabalhador, o mais rústico que fosse, come-
que, como dizia Paulo Freire, ajude os oprimidos a çava a perceber, ademais da beleza e da sonorida-
se libertar da "consciência hospedeira da opressão" de de tantas palavras, que elas compunham seu
e a tomar o destino em suas próprias mãos. mundo e o de seus companheiros, um mundo que

Parafraseando o Parecer longínquo de Rubem não deveria ser simplesmente compreendido, mas.
Alves, com que abrimos este pronunciamento, é antes de mais nada, modificado. E é essa certeza,
bom poder dizer aos nossos filhos, ao nosso povo: essa decisão que Paulo Freire transmitiu aos excluí-
"Paulo Freire é nosso conterrâneo. Vivemos, por um dos de todo o mundo, procurando fazer com que,
certo período, no mesmo País, que ele tanto amou e saídos das trevas da ignorância, se dessem todos
tanto honrou". as mãos e seguissem para um futuro de fraternida-

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.) de e eqüidade, inteiramente desconhecido para os
O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) _ Concedo que são deixados à margem da vida.

a palavra ao nobre Deputado Regis Cavalcante, É na figura desse libertário insigne, Paulo Frei-
pelo PPS. re, que o Partido Popular Socialista quer homenage-

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS-AL. ar todos os trabalhadores do ensino que, Brasil afo-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Deputado ra, estão ajudando a construir um Brasil justo e soli-
Waldir Pires, D. Anita Freire, minhas senhoras, dário, enfrentando o Governo de um sociólogo in-
meus senhores, no dia 19 deste mês Paulo Freire sensível à questão da educação neste País.
iria comemorar seus 80 anos. Mas esses anos, me- Parabéns, Paulo Freire! Continuas vivo entre
didos pela importância de sua obra pedagógica, po- todos nós!
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Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Quero
registrar a presença das seguintes autoridades:
Sr. Edivaldo Martins, Coordenador da Secretaria
de Empresas Públicas do Sindicato dos Servido
res Públicos Federais no Distrito Federal; Sra.
Jane Pereira de Morais, Diretora do Centro de
Ensino Médio Paulo Freire, Asa Norte, Brasília; Sr.
Francisco Goes de Oliveira, representante da Co
ordenação do Decanato de Extensão da Universi
dade de Brasília; Sra. Antônia Célia Barros Lins,
representante da Coordenação do Decanato de
Extensão da Universidade de Brasília; Prof. Antô
nio Ponciano Bezerra, Diretor da ANDES; Sr. Mar
cos Espíndola Cordeiro, representante do Minis
tro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, do
Tribunal de Contas da União; Sr. Fernando Go
mes de Andrade, Coordenador do Movimento dos
Atingidos por Barragens. Presentes encontram-se
ainda representantes do Grupo de Trabalho
Pró-Alfabetização e da Direção Nacional do Movi
mento dos Sem Terra.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado De Velasco, pelo PSL.

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente e sempre Go
vernador, Deputado Waldir Pires, cuja presença
frente à coordenação dos trabalhos desta sessão
solene muito nos honra, sessão esta requerida pe
los nobres Deputados Adão Pretto e Fernando Fer
ro; D. Anita Freire, S~ e Srs. Deputados, senhores
presentes, cumprimento todos com a saudação que
normalmente externo quando estou no púlpito da
igreja em que sou pastor: bom dia, pessoal!

Não vou falar do pedagogo da indignação, do
pedagogo dos oprimidos. Não vou falar deste Pau
lo Freire que todos conhecemos e de quem já tive
mos oportunidade de ouvir palavras muito mais sá
bias do que aquelas que eu seria capaz de pronun
ciar. Pretendo falar de uma figura cuja foto vimos
afixada em um painel, numa linda escola primária,
a qual encontramos ao visitar assentamento dos
sem-terra no sul do Pará.

Não nos esperavam. Em missão oficial pela
Comissão de Direitos Humanos - fomos averiguar a
Guerrilha do Araguaia -, sob a Presidência do nobre
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT, fomos
conhecer esse assentamento dos sem-terra. Che
gando ali, num dos rincões mais escondidos desta
terra, no sul do Pará, nós, Deputados, fomos visitar
uma escola, que, por sinal, era limpa, com todas as

coisas no seu lugar e um lugar para cada coisa. As
pessoas que estavam ali não nos esperavam, por
julgarem sermos muito importantes, porque repre
sentamos o povo deste País. Na ante-sala dos pro
fessores havia um painel com a figura querida e ri
sonha, como sempre, de Paulo Freire; um homem
que não fazia jus ao nome, porque, como todos sa
bem, Paulo quer dizer pequeno, mas ele era grande
na dedicação, grande até mesmo na humildade,
grande no amor a esta gente que aqui está e ao
povo humilde que ele queria ver fora dos lugares em
que os governos os têm colocado, porque queria fa
zer toda essa gente pessoas pensantes.

Ao Paulo Freire, à sua biógrafa e esposa, D.
Anita Freire, e a todos aqueles que com ele tiveram
oportunidade de viver e conviver, só tivemos soma
das às nossas vidas um pouco da sua grandeza,
porque tanto era essa grandeza que ultrapassava
os limites de sua própria pessoa e a fazia respingar
em todos nós.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Osmar Terra, que fala
rá pelo PMDB.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sra. Anita Freire,
S~ e Srs. Deputados, trabalhadores da Educação,
senhoras e senhores, o PMDB vem, nesta homena
gem, somar-se a um dos maiores nomes que este
País teve - e ainda tem, porque continuam vivas
suas idéias e propostas - que foi Paulo Freire.

Um dos poucos brasileiros cotados a ganhar o
Prêmio Nobel da Paz, Paulo Freire é um modelo de
referência no entendimento da humanidade. Quan
do se preocupa com o cidadão, por mais humilde e
pobre que seja, para que aprenda a ler e tenha no
ção da sua dignidade e abertura para o conheci
mento, única e grande fórmula de libertação do ser
humano, Paulo Freire fala a linguagem de toda a
humanidade; representa exatamente uma referência
no que o ser humano pode ter de mais belo e digno:
o respeito profundo pelo culto ao ser humano.

Alfabetizando, conscientizando cidadãos, foi
perseguido pela ditadura militar. Paulo Freire ficou
75 dias preso durante esse período. Seu único cri
me foi querer que seus compatriotas, concidadãos
mais humildes, aprendessem a ler, tivessem cons
ciência crítica da sua situação e, assim, pudessem
ajudar a si mesmos e a transformar este Pais. Per
seguido pela ditadura militar, Paulo Freire saiu do
Brasil e foi homenageado em todo o mundo. Visitou



O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, para
encerrar, quero manifestar minha alegria, neste mo
mento, em ouvir o discurso do Deputado Adão Pret
to, meu amigo há muitos anos, em ser esta sessão
solene da Câmara dos Deputados presidida por
V.Exa. Lembro-me do momento em que tive cons·
ciência clara da importância do trabalho de Paulo
Freire.

Em 1986, pela primeira vez na história do Bra
sil, iniciamos um sistema de atendimento ao acam
pamento dos sem-terra, na primeira grande invasão
que ocorreu no Brasil. Contrariando pressões terrí
veis, instalamos no acampamento os primeiros am
bulatórios. Naquele momento, morria uma criança
por dia. A autorização saiu do Ministro da Previdên
cia Social, Deputado Waldir Pires.

Como Superintendente do INAMPS do Rio
Grande do Sul, pude avaliar a importância daquela
atitude, não só para a saúde - porque realmente
acabamos com a mortalidade das crianças, treina
mos os primeiros agentes de saúde do acampamen
to e montamos o sistema de atendimento à saúde
em Ronda Alta -, mas para o processo de educação
daquelas pessoas.

Fico muito feliz de o Brasil, mesmo com todos
os problemas, já ter quinhentas mil faml/ias assenta
das. Elas podem ter acesso ao método Paulo Freire,
porque vivemos em liberdade, numa democracia.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tem
V. Etl. a palavra.

Angicos, no Rio Grande do Norte, foi palco da
primeira experiência do novo método, onde alfabeti
zou 300 adultos em pouco mais de um mês. O su
cesso trouxe pesquisadores europeus ao Brasil e
motivou o Governo João Goulart a instalar 20 mil
círculos de cultura para 2 milhões de analfabetos.
Hoje, graças à plena democracia que vivemos, em
que não há perseguidos e não se prende nem se
tortura pessoas pelas idéias, o método Paulo Freire
é ensinado por este Brasil afora: nos acampamen
tos dos sem-terra e em assentamentos. Vários Esta
dos também o adotam. Começou a ser aplicado ins
titucionalmente no Governo da companheira Luiza
Erundina, que destacou com tanta propriedade a im
portância desse trabalho.

Fico muito feliz em ver Paulo Freire iluminan
do esses caminhos. O Brasil ainda luta contra o
analfabetismo, mas as idéias de Paulo Freire tam
bém exercem um papel muito importante. Nosso
Pais tem hoje metade dos analfabetos de dez
anos atrás. É uma vitória. Noventa e sete por cen
to das crianças estão nas escolas, o que é uma
grande realização.

Pois não, Deputado Ariston Andrade.

O Sr. Ariston Andrade - Nobre Deputado
Osmar Terra, faço este aparte para contar aos
presentes como me sinto satisfeito em participar
desta sessão de homenagem, principalmente por
que está sendo presidida pelo ex-Governador
Waldir Pires, exemplo de dignidade, postura e ca
ráter. Mesmo na qualidade de nordestino, sertane
jo, filho do epicentro geográfico da fome e da po
breza, mesmo assim, consegui ultrapassar vários
óbices. Mesmo advindo do sertão, passando fome
e miséria, acabei o curso de Medicina. Hoje faço
parte, com muito orgulho, dessa plêiade de Depu
tados Federais. Dirijo-me, nesse instante, ao mais
humilde entre os que aqui se encontram, principal
mente àquele que defende a bandeira dos deser
dados, para lhe dizer: você está sentado na cadei
ra, onde nós, Deputados, tomamos decisões im
portantíssimas que mexem com a vida das pesso
as deste País, com todos os segmentos de nossa
sociedade. Minha palavra é de estímulo. Você só
vale o que sabe. Se você sabe alguma coisa, vale
alguma coisa. Se você não sabe nada, não vale
nada. Aí está o exemplo do eminente Prof. Paulo
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muitos países. Esteve em vários lugares na América Freire, que, ultrapassando todas as barreiras pos-
do Sul. Foi à Alemanha. Passou por Harvard. Aju- síveis e sacrificando até sua própria forma de vi-
dou, com seu método, a transformar a educação no ver, lutou e introduziu um método de alfabetiza-
mundo, não só no Brasil. ção. Preocupou-se ele com o que é mais essenci

al ao ser humano, sua maior riqueza: a educação.
Ela continua sendo o maior instrumento de com
bate à corrupção do gênero humano. Dizia Pitágo
ras: "Educai as crianças e não será preciso punir
os homens". De qualquer forma, agradeço a
V.Etl. a oportunidade do aparte. Estou regozijado
em falar para pessoas humildes que hoje homena
geiam Paulo Freire, um marco na sociedade brasi
leira - e quiçá em outros países -, que introduziu
um método para tirar o povo das trevas do obscu
rantismo e levar ao coração a fé mais viva e a ín
tegra mais forte! Muito obrigado. (Palmas.)



v - ENCERRAMENTO

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 10
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Está en
cerrada a sessão.
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O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT-RN. processo democrático brasileiro, instante em que o obs-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, curantismo não podia tolerar uma inteligência aberta e
fui escolhido pelo meu partido, o PDI, para prestar um coração tão devotado ao amor à humanidade.
esta justa homenagem a Paulo Freire, por ser do Rio Foi muito feliz sua experiência no Rio Grande do
Grande do Norte, terra escolhida pelo educador para, Norte e sua convivência com Djalma Maranhão, meu co-
no Governo do Prefeito Djalma Maranhão, começar lega de exílio nos primeiros tempos de vida no Uruguai.
uma experiência revolucionária em educação. Depois eu o revi rapidamente no Chile. Mais tar-

Com a campanha "De Pé no Chão Também se de ficamos um pouco perto, mas impossibilitados até
Aprende a Ler", vimos como um Prefeito revolucio- de nos ver. Paulo Freire residia e trabalhava na Suíça e
nário, com o auxílio de um educador - que tinha no eu me encontrava na França, mas sem possibilidade
coração o amor pelos excluídos e na consciência a de circulação. O exílio tem limitações brutais e perver-
certeza de que a educação poderia ser também sas, como a recusa à possibilidade do passaporte e da
acessível aos que andavam descalços, aos desca- saída dos limitesestreitos da nação que nos hospeda.
misados, aos pobres -, iniciou, na minha terra, essa Paulo Freire é essa marca, no Brasil, da grande
experiência fabulosa. Para a cidade de Angicos, no luta que travamos. Quanto mais o tempo passa, mais
Rio Grande do Norte, como foi dito aqui, Paulo Frei- Paulo Freire é uma personalidade viva nas convic-
re levou a experiência dos círculos de cultura, que ções dos brasileiros, mais do que nas suas esperan-
to~ou por um longo período e que se es!ende até ças, na confiança de que esse pedagogo da liberta-
hOJe, com aquela vontade de transformaçao e revo- ção, esse filósofo ligado à vida do povo, sempre nos
lução na educação. acompanhará nas gerações sucessivas. A educação

Peço desculpas pelo meu atraso, que se deve exis!e ~obretudopara,a.vida e par~ a liberdad~; a edu-
ao retardamento de meu vôo. Como o Deputado caçao.e p.rofunda e sena, ~a m~dlda em ~ue Incorpo-
Fernando Coruja disse, nós, do PDT, estamos feli- r~Aa ~Ignldade de ~ada cldadao, o ensln_amento da
zes em prestar esta homenagem, ressaltada ainda ClenCla, da tecnologia, quando ambas estao vo~tadas

mais pela presença na Casa dos trabalhadores do para o b~m-es!ar, par~ ~ ~rogr~sso da comunidade,
Movimento dos Sem-Terra e de educadores e edu- para a aflrmaçao das individualidades.
cadoras. Somos afortunados por nosso Estado ter A Câmara dos Deputados sente-se muito hon-
sido o pioneiro de uma experiência em educação, rada de estar hoje realizando .u~a se~são solene
que nenhum patriota, nenhum cidadão esquecerá. com a presença de tantos brasileiros. Diante da es-
... posa e biógrafa de Paulo Freire, Anita Freire, pode-

MUito obngado, Sr. Preslde.nte: (Palmas.) mos dizer que acreditamos que venceremos as difi-
O SR. PR~SIDENTE (Waldir. Plre~) - Nobre De- culdades, que a educação de Paulo Freire era uma

putado, a Mesa Incorpora com satlsfaça~as palavras afirmação de que, além do ensinamento, o que se
de v.~xe. a esta homenagem a Pa~lo Freire. Que Pau- buscava e o que se busca é o conhecimento do
lo Frel~e, de onde se encontra, saiba o amor com que grande valor do ser humano, sua honra. A dignidade
o BrasIl o cerca. de cada ser humano é a grande justificação da vida

S~. e Srs. Deputados, senhoras e senhores e da existência.
presentes, chegamos ao fim desta bonita sessão, re- Declaro encerrada esta homenagem, agrade-
querida pelos queridos colegas, Deputados Adão cendo aos autores deste requerimento a oportunida-
Pretto e Fernando Ferro, e que contou com a presen- de, a D. Anita Freira pela presença, com um voto de
ça da perr:nanen!e co~panheira, esposa ~ biógrafa de que nós todos, as gerações do nosso tempo, havere-
Paulo Freire, Anlta Freire. Destaco tambem a presen- mos de nos lembrar, como uma inspiração, da vida e
ça significativa dos cidadãos pelos quais Paulo Freire da obra de Paulo Freire.(Palrnas.)
tanto lutou. Ele sempre desejou que pudéssemos,
juntos, constituir uma nação digna e decente.

Conheci Paulo Freire pouco tempo antes do golpe
de Estado, no Governo do Presidente João Goulart,
quando foi convocado para prestar as luzes da sua inte
ligência e sobretudo do seu humanismo à educação
brasileira. Dias de sonho e de enorme esperança!

Recordo-me de Paulo Freire chegando a Brasília,
em 1963 e 1964, até a fase terrível da interrupção do
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Wilson Santos

Ata da 181 a Sessão, em 25 de setembro de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente Enio Bacci, 3° Suplente de Secretá.rio

Marçal Filho e Themístocles Sampaio, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Roraima
ALCESTE ALMEIDA

Presentes de Roraima: 1

Amapá
EDUARDO SEABRA

S~RGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 2

Pará
.A.SDRUBAl BENTES

BABA
HAROLDO 6EZERRA

SOCORRO GOMES

IENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 6

Amazonas
EULER RIBEtRO

LUlZ FERNANDO

PAUDERNEY AVElINO

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 4

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

CONFÚCIO MOURA

FURlpEDES MIRANDA

Presentes de Rondonia: 3

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÃO TOTA

PMDB

PTS

PFL

PMDB
PT
PSDB

pedoS

PSOB

PFL
PPS
PFL
pedoS

PPS
PMOB
POT

PFL

PP8
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NILSON MOURÃO

Presentes de Acre: 3

Maranhão
ALB~RICOFILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAOJO

JOS~ ANTONIO ALMEIDA

NICELOBÃO

Presentes de Maranhão: 4

Ceará
ALMEIDA DE JESUS

ANIBAl GOMES

EUNlclO OLIVEIRA

JOS~ UNHARES

JOSÉ PIMENTEL

L~O ALCANTARA

MORONI TORGAN

PINHEIRO LANDIM

Presentes de Ceará: 8

Piauí
B.SÁ

HERÁCLITO FORTES

MUSSADEMES

PAES LANDIM

THEMlsTOCLES SAMPAIO

ATILA LIRA

Presentes de Piauí: 6

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO

SALOMÃO GURGEL

Presentes de Rio Grande do Norte: 2

Paraíba
ADAUTO PEREIRA

AVENZOAR ARRUDA

DOMICIANO CABRAL

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

Presentes de Paraiba: 5

PT

PMOB
PPB
PSB

PFL

Pl
PMOB
PMDB

PPB

PT
PSOB
PFl
PMOB

PSOB
PFl
PFL
PFL
PMDB
PSDB

PFl
PDT

PFl
PT
PSDB
PFL
PSD8

Setembro de 200 I



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 45391

Pernambuco
CLEMENTINO COELHO PPS
DJALMAPAES PSB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOEL DE HOLLANDA PFL
JOSf:CHAVES PMDB
JOAOCOLAço PMOB

l.UIZ PIAUHYLlNO PSDB
Presentes de Pernambuco: 9

Alagoas
DIVALDO SURUAGY PST
JOÃO CALDAS PL
REGIS CAVALCANTE PPS
Presentes de Alagoas: 3

Sergipe
AUGUSTO FRANCO PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PPB
IVAN PAIXÃO PPS
Sf:RGIOREIS PTB
TÂNIA SOARES PCdoS

Presentes de Sergipe: 5

Bahia
ARISTON ANDRADE PFL
CLAU 010 CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PMDB
Fl:L1X MENDONÇA PTB
HAROLDO LIMA PCdoS

JAIRO CARNEIRO PFL
JAQUES WAGNER PT

JORGE KHOURY PFL
JOSÉ LOURENÇO PMDB
LUIZ ALBERTO PT

l.UIZ MOREIRA PFL
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
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PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

HEGINALDO GERMANO

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 20

Minas Gerais
CARLOS MOSCONI

DANILO DE CASTRO

EDUARDO BARBOSA

FERNANDO DINIZ

lINCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

NILMÁRIO MIRANDA

ODELMOLEÁO

OLlMPIO PIRES

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

SERGIO MIRANDA

TILDEN SANTIAGO

VIRGILlO GUIMARÃES

Presentes de Minas Gerais: 15

Espírito Santo
JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

Presentes de Espfrito Santo: 2

Rio de Janeiro
CANDINHO MAnos

DR. HELENO

JAIR BOLSONARO

JORGE BITIAR

LAURA CARNEIRO

LUIZ SÉRGIO

MIRO TEIXEIRA

PFL
PFL
PFL
PSOS
PFL
PT
PT

PSDB
PSDB
PSOB
PMDB
PSL
PPB
PFL
PT

PPB
POT
PL
PSOB
pedoS

PT

PT

PTS
PFL

PSOB
PSOB
PPB
PT

PFl
PT
PDT
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MÁRCIO FORTES

RODRIGO MAIA

Presentes de Rio de Janeiro: 9

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ARNALDO MADEIRA

CORAUCI SOBRINHO

DE VELASCO

OR. HÉLIO

IARA BERNARDI

IVAN VALENTE

JAIR MENEGUELLI

JOsE: GENOfNO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

JOÃO EDUARDO DADO

KINCAS MATTOS

LUCIANO ZICA

LUIZA ERUNDINA

MILTON MONTI

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZZINI

PROFESSOR LUIZINHO

SALVADOR ZIMBALDI

VALDEMAR COSTA NETO

XICO GRAZIANO

Presentes de São Paulo: 25

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

UNO ROSSI

RICARTE DE FREITAS

Presentes de Mato Grosso: 4

Distrito Federal
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PSOB
PFL

PSDB
pedoS

PT
PT

PSOS
PSOB
PFL
PSL
POT
PT
PT
PT
PT

PDT

PMDB
PSB
PT
PSB
PMOB
PFL
PT
PT
PSDB
PL
PSDB

PFL
PSDB
PSDB
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AGNELO QUEIROZ

ALBERTO FRAGA

GERALDO MAGELA

OSÓRIO ADRIANO

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 5

Mato Grosso do Sul
JOÃO GRANDÃO

MARÇAL FILHO

NELSONTRAO

Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Paraná
CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

JOSf: BORBA

MOACIR MICHELETIO

MÁRCIO MATOS

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 10

Santa Catarina
ANTÓNIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHO BEZ

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

JOÃO MATOS

SERAFIM VENZON

Presentes de Santa Catarina: 7

Rio Grande do Sul
ADÃO PREITO

ANACORSO

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHI

PAULO PAIM

Presentes de Rio Grande do Sul: 8

PCdoB
PMDB
PT

PFL

PT

PT
PMDB
PTB

PSDB
PPB
PT

PMDB
PMDB
PTS
PMDB
PT
PFL

PFL

PFL

PT
PMOB
POT
PFL

PMOB
POT

PT
PT
PT
PPB
PT
PMDB

PMDB
PT
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111 - EXPEDIENTE

11- LEITURA DA ATA

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

O SR. FERNANDO FERRO, servindo como 2E
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se
à leitura do expediente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alceste
Almeida.

O SR. ALCeSTE ALMEIDA (PMDB-RR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e
Srs. Deputados, é com enorme satisfação que venho
a esta tribuna registrar importantíssimo evento ocorri
do em Roraima no último dia 20, diretamente relacio
nado com o potencial de desenvolvimento daquela
unidade federativa.

Trata-se da realização do 35° ENCOMEX 
Encontro de Comércio Exterior, em Boa Vista, Capital
do Estado, que contou com a importante presença do
Ministro Sérgio Amaral, recém-empossado no Ministé
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Sem dúvida alguma, o nosso Estado de Rorai
ma ficou honrado com a importante escolha para se
diar tradicional evento que costumeiramente tem
ocorrido em Capitais mais destacadas, a exemplo de
São Paulo, Rio de Janeiro e de outros Estados indus
trializados, captadores de divisas internacionais. No
entanto, o que de mais elogiável pôde se apreender
foi a percepção de que o eficiente Ministro captou o
potencial de exportação de Roraima, a unidade fede
rativa mais setentrional do País pela sua natural inser
ção geopolítica em direção à Venezuela, ao Caribe, à
Guiana e ao Atlântico.

Embasado em primorosa organização e articu
lado com subsídios propiciados pelo Governo do
Estado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
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I - ABERTURA DA SESSÃO Comércio acabou atraindo para o evento Embaixado
res e Ministros da Venezuela e da Guiana, além de
presidentes de importantes associações comerciais e
industriais brasileiras e do exterior e representantes
do BNDES, do Banco do Brasil, dos Correios, do
SEBRAE, da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX
e da Agência de Promoção de Exportação - APEX.
Eles foram coadjuvados por empresários brasileiros,
guianenses e venezuelanos ávidos por assentar e fa
zer proliferar seus negócios internacionais, o que in
seriria Roraima no contexto da produção e da expor
tação.

O nosso Estado é fronteira e verdadeiro corre
dor para esses países e, pelos oceanos, para o resto
do mundo. Realizações como o asfaltamento da
BR-174 e da BR-401, a ora iniciada ponte internacio
nal sobre o Rio Tacutu, ligando o Brasil à Guiana, e a
resolução energética propiciada pelo linhão de Guri,
trazendo ao Estado eletricidade abundante e estável
oriunda da potente hidrelétrica venezuelana, são fato
res que, sem dúvida alguma, despertaram a atenção
do Ministro. S.Ex.!!., ao constatar a enorme vocação
agrícola e pecuária dos nossos campos gerais, as
nossas riquezas minerais e as nossas matas, optou
por incentivar as classes produtoras a considerar a
importância de Roraima.

Não há razão para que o nosso Estado exporte
o couro, mas não exporte o produto da indústria cal
çadista; que exporte a madeira, mas não exporte o
produto da indústria moveleira, que certamente im
plantar-se-á com real eficiência após a obtenção de
importantes obras de infra-estrutura já referidas: as
falto e energia.

Estou certo de que o 35° ENCOMEX despertou
para Roraima a atenção de investidores nacionais e es
trangeiros das mais diversas áreas. Consciente de que
o resultado do importante encontro será profícuo para o
desenvolvimento do nosso jovem Estado, encerro meu
pronunciamento cumprimentando o Ministro Sérgio
Amaral pela louvável decisão de escolher Boa Vista,
Cap~al roraimense, como sede do conc\ave.

Destaco as qualidades do nobre e empenhado
anfitrião, Governador Neudo Campos, ao tempo em
que, desta tribuna, conclamo os investidores brasilei
ros dos mais variados setores, oriundos das diversas
unidades federativas que compõem nosso País, a
irem para Roraima produzir e exportar. A hora é esta!

Era o que tinha a dizer.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e
Srs. Deputados, não há segredo para que o Brasil
possa aumentar suas exportações, não interessando

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 169
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário, procederá à leitura da ata da

sessão anterior.
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quem seja o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior. O problema não é o Ministro, mas
o Governo. É o sistema constituído. À frente do co
mércio exterior, há um muro. Não se pode chegar lá
fora sem antes atravessá-lo. Os Ministros que entram
e saem chispam sobre o muro alto palavras, jargões
econômicos, vontades. Reverberam-se e perdem-se
no espaço interno em solfejos de indiferença. As im
portações persistem pelas necessidades do comér
cio, da indústria e dos serviços nacionais.

De que valem as palavras do Ministro do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior? Vana ver
ba, palavras vãs, como a marca da coluna escrita por
Austregésilo de Athayde. O Ministro deve ser diplo
mata? Um empresário ou um mercador? Um funcio
nário público de carreira? Um político ou quem sabe
um Pratini de Moraes?

Se eu pudesse escolher um modelo diferente,
sem o muro, optaria pelo Pratini. Ele tem a cara do co
mércio exterior. Com o muro, qualquer um serve, já
que bem pouco poderá fazer.

Ah! Maldito muro que nos envergonha! Ah! Mal
dito muro que nos algema! Ah! Maldito muro que nos
fez exclusivamente nacionalistas dentro de um mer
cado global. Ah! Maldito muro que não nos permite
enxergar o global, mas apenas sentir os seus efeitos!

Sr. Presidente, este muro representa o precon
ceito subserviente da pobreza que nos humilha; muro
dos transportes caros; muro do crédito dificil; muro da
intransponível carga tributária; muro da falta de cultu
ra exportadora e do medo do mundo de fora.

Todos esses muros juntos confinam o empresa
riado brasileiro ao domínio do mercado interno.

Exportar ou morrer! É uma frase de forte efeito.
Com o muro à frente, morreremos. Ah, como seria
bom se por decreto nossas exportações voassem! A
frase ou o decreto não removerão o sólido muro.
Como seria bom se tivesse a força do He-Man: "Eu te
nho a força!"

Nada tenho nada a favor nem contra o novo Mi
nistro Sérgio Amaral. É um disciplinado homem da
carreira diplomática. Mede as palavras com fita métri
ca. Não vende entusiasmo. Com certeza irá adminis
trar o fim do Governo. E todo mundo sabe o que é fim
de Governo. É um desespero, nada vai para frente.
Tudo patina no mesmo lugar. Há uma vontade subter
rânea nestes momentos de fim de festa: vamos deixar
para o sucessor.

Quem de fato vai abrir as portas da esperança
para o comércio internacional brasileiro? É lógico que
serão os homens de negócio, os mercadores. Eles é
que devem se jogar no mercado, tendo apenas a coo-

peração do Governo para não atrapalhar os movi
mentos e as iniciativas. Política é fazer negócios.
Assim pensam os americanos, europeus e asiáticos.
No Brasil é vergonhoso e antiético os governos ajuda
rem os empresários. Preconceito do atraso.

Encerro, Sr. Presidente, mostrando a todos a
simplicidade das coisas. No caso das exportações
brasileiras, basta derrubar o muro e o comércio se li
bertará.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DA. HELENO (PSDS - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, de volta a esta tribuna gostaria de registrar que
temos acompanhado a série de reportagens publica
das pelo conceituadíssimo Jornal do Brasil, do Esta
do do Rio de Janeiro, abordando o tema "Alimentação
Escolar" no Município de Magé, na gestão atual de
nossa amiga, Prefeita Narriman Zito.

A matéria enfoca a necessidade de as escolas
abrirem nos finais de semana para o fornecimento de
alimentação às crianças, tendo em vista a pobreza re
inante nos lares daquelas famílias, o que vem prejudi
cando, seriamente, o seu desenvolvimento escolar.

Nessa luta contra a miséria, não é só a Prefeita
Narriman que está envolvida, mas, por uma questão
de justiça, o Presidente Fernando Henrique tem dedi
cado sua atenção especial para o problema.

E não é só Magé que está sendo agraciado com
a abertura das escolas nos finais de semana para ali
mentar as crianças. O Programa do Governo Federal
Toda Criança na Escola tem esse objetivo: atuar deci
sivamente na alimentação escolar e na distribuição
de livros didáticos.

No ano passado foram repassados R$901.7 mi
lhões que fizeram com que mais de 37 milhões de alu
nos pudessem se alimentar na escola. Para este ano já
estão previstos outros R$920.1 milhões ampliando em
mais de 700 mil o número de crianças beneficiadas.

No caso específico de Magé, já foram encaminha
dos, no período de março a setembro, R$340.179,OO e
temos mantido contatos sucessivos com o Ministro da
Educação Paulo Renato Souza para reforçar essas
verbas. A Prefeita Narriman Zito já autorizou a abertura
de todas as escolas municipais nos finais de semana
para a alimentação das crianças, em razão dos pedi
dos feitos pelos pais e publicado pelo jornal. A procura
não chega a 30%, mas o importante é que o atendi
mento já está sendo feito.

Nessa missão de trazer as crianças à escola, o
Presidente Fernando Henrique lançou, em 13 de feve
reiro deste ano, o Bolsa-Escola que já se tornou uma



Deputado Sérgio Reis
Aracaju, Terça-Feira 24-9-2001
Gazeta de Sergipe

A verdade em preto e branco

Diogenes Brayner

Deduções perigosas

O assassinato do vereador e líder sindical Car
los Gato terá que ser esclarecido de qualquer manei
ra. O governador Albano Franco (PSDS) tem mais
essa responsabilidade, em razão da repercussão que
o crime vem obtendo a nível nacional. Afinal, trata
va-se de um cidadão que se insurgiu contra as elites
interioranas, exploradoras do trabalho infantil e que
escraviza o trabalhador na citricultura. Não se tratava
de um simples vereador de Boquim, urna bem arru
mada cidade do interior e maior produtora de laranja
do Estado e, talvez, da região, mas do secretário ge
rai de União Nacional dos Vereadores e um cidadão
que fazia denúncias graves contra gente muito pode
rosa dos negócios e da política sergipana. Sua morte
ganhou as manchetes dos grandes jornais do país,
das televisões e das rádios. A descoberta de autores
e mandante não pode ficar sob a responsabilidade da
Segurança sergipana, ultimamente tão posta em che
que e com um comando vaidoso, boquirroto e até ridí
culo. A morte de Gato não deve na retórica de um su
perintendente de declarações precipitadas, nem de
um secretário extremamente vaidoso, que não mostra
resultados.

Se trata, realmente, de um crime político-social,
porque tem vínculos com setores econômicos, que
ma"ratavam cidadãos que vivem da colheita dos la
ranjais e de algumas lideranças políticas que, em sua
visão, enriqueciam ilicitamente, e usavam o dinheiro
do povo em benefício próprio. O assassinato do vere
ador pode não ter a repercussão do seringueiro Chico
Mendes, mas chegará próximo. Com certeza, orga
nismos nacionais e internacionais vão cobrar a apura
ção e prisão dos pistoleiros e seus mandantes, pres
sionando o Governo do Estado a agir com rigor para
desvendar um crime que vai incomodar a sociedade.
Albano Franco terá mais este problema a resolver e
para isso precisa contar com a eficiência de uma Polí
cia Civil que, ultimamente, vem dando muitos vexa
mes à atual administração, principalmente quando se
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realidade para milhares de famílias brasileiras. Desde blicado no jornal Gazeta de Sergipe, de autoria do jor-
junho, as verbas já estão chegando aos Municípios. nalista Diogenes Brayner, um dos mais sérios e bem

Por recomendação expressa do Presidente Fer- conceituados de meu Estado, que exige o imediato
nando Henrique, o Programa Bolsa-Escola tem ace- esclarecimento do brutal assassinato.

lerado seu atendimento e o objetivo é atingir, até o fi- ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
na! deste ano, 5.8 milhões de famrlias e 10.7 milhões
de crianças, cumprindo os dois grandes objetivos fi
xados pelo Ministro Paulo Renato Souza: garantir a
permanência do aluno na escola e melhorar a renda
das famílias carentes.

O Município de Magé está dentro desse contex
to e a Prefeita Narriman Zito tem buscado inscrever o
maior número possível de crianças a serem benefici
adas pelo Programa Bolsa-Escola. Já são mais de
1.500 Municípios e através dos meios de comunica
ção o Ministro Paulo Renato Souza tem pedido para
as prefeituras se alistarem no programa.

Esse projeto é digno de aplausos e tem apenas
dois parâmetros: a renda de até meio salário mínimo
por pessoa da família e a idade das crianças de 6 a
15 anos.

A freqüência à escola é a exigência básica e com
isso a criança tem direito ao estudo e à alimentação.

Portanto, apesar do jornal citar a miséria das fa
mílias como tônica da matéria, é justo acrescentar
que a Prefeita Narriman Zito não está de braços cru
zados, pelo contrário, sua atuação tem sido louvada
por todos pelas providências já tomadas.

Hoje, graças ao apoio do Governo Federal e
com os recursos da Prefeitura, as crianças pobres de
Magé já se alimentam nos finais de semana em suas
unidades de ensino.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO REIS (PTS - SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
nho à tribuna desta Casa mais uma vez tecer comen
tários acerca de assunto que está estarrecendo o
Estado de Sergipe: o bárbaro assassinato do Verea
dor e sindicalista Carlos Gato. Segundo matéria vei
culada pelo jornal semanário Cinform, foi mais um cri
me de pistolagem em Sergipe.

Estampado em todas as edições de hoje dos
jornais de Sergipe e de outros, de âmbito nacional, a
exemplo de O Globo e O Estado de S. Paulo, o assas
sinato do Vereador está comovendo todos nós, sergi
panos, embora algumas pessoas inescrupulosas es
tejam tentando fazer política em torno do fato sem se
preocupar com a dor da família.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a
transcrição nos Anais de artigo muito interessante pu-
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trata de fatos que atingem pessoas importantes do não tem nenhuma tradição de violência, e crimes des-
mundo polftico, social e econômico do Estado. se tipo não podem cair no arquivo dos insolúveis, por-

A Polícia tem demonstrado que não está prepa- que servirá de discurso para muita gente que disputa
rada para resolver esse tipo de ação criminosa... as eleições de 2002 e pretende ganhá-Ia nas costas

O crime de Gato também está despencando de quem trabalhou ~~ito contra a exploração do ho-
para deduções extremamente perigosas. Ultimamen- mem do campo na cltncultura.
te ele vinha fazendo acusações aos prefeitos de La- O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
garto, Jerônimo Reis, e ao de Salgado Raimundo Ara- peço a palavra pela ordem.
újo, sempre se utilizando de rádios da região, princi- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
palmente a Eldorado, do ex-prefeito José Ribeiro. Sá- Exa. a palavra.
bado à tarde, pouco antes do crime, ~I~ usou d~ m~- O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE.
crofone da EI~o.rado para f~~er uma ser.l~ de denun,c~- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
as contra J~ronJmo. Os polltlcos da reglao, advers.arl- Deputados, quero registrar o crescimento da Gover-
os do prefeito, apressaram-se er:n lev~n~ar susp.elta~ nadora do Maranhão, Roseana Sarney, do PFL, nas
de que ele for~ o.mand_ante. I.ss<: e ~re?lpltado. Prlmel- pesquisas de opinião no Brasil. Ela aparece em todas
ro porque ~ero~lmo nao sena tao Ingenuo para ma~- em segundo lugar, alcançando quase 17%.
~ar matar, Imediatamente, uma pessoa que o vem Crl- O SR. PRESIDENTE (Ma I Flh ) - C
tlcando há alguns meses e acabava de fazer-lhe de- I S P I p' rça I o oncedo

, . d 'd' S a paavra ao r. auo alm.
nunclas em um programa e ra 10. egundo, há 15 .
anos que os Reis e os Ribeiros se enfrentam violenta- O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se-
mente, com ataques pessoais graves, e até hoje nin- guinte ~is~urso) -. Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa-
guém foi assassinado por isso. A violência sempre foi dos, hOJ: e um dia I~p~rtante para esta Casa ~ para ~
verbal e não física, embora existem registros de bri- populaçao d~ terceira Idad~, ou como preferimos di-
gas casuais entre pessoas envolvidas, que geralmen- zer, os que vivem a melhor Idade.
te não passam de murros e pontapés. Consta da pauta de hoje a votação do requeri-

Domingo mesmo, ao ser informado do assassi- mento de urgência p~ra o ~roj~to. de Lei n° 3.561, de
nato, o prefeito de Lagarto, Jerônimo Reis (PSDB), 1997, de nossa autoria, que mstít~1 ~ Estatuto do Idoso.
pediu que o governador Albano Franco não deixasse Com parece~ em forn~a.de substít~IV<:, elabora~o pelo
que a apuração do crime fosse feita pela Secretaria Dep~ado Sllas, ~rasllelro, a Comlssa~ ~speclal que
de Segurança. Teme influências importantes no setor. analisou a matena aprovou-o por una~lmldade, o que
Exigiu que fosse solicitada a participação da Polícia representa u~ avanço para a ~ossa SOCiedade, a exem-
Federal no levantamento de todas as pistas e suspei- pio do que fOI o Estatuto da Criança e do Adolescente.
tas, para que os verdadeiros culpados sejam presos e A realidade, cercada de injustiças, aponta para
punidos dentro da lei. Jerônimo chegou a ameaçar de a.t0mada de decisões que protejam os cidadãos. Pre-
romper com o Governo, caso o crime não seja entre- clsamos inserir os excluídos - e os idosos realmente
gue à Polícia Federal, exatamente porque sabe que o são. Segundo a Organização Mundial de Saúde -
seu nome está em jogo. O prefeito se mostra absolu- OMS, até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo
tamente tranqüilo quanto à sua isenção nesse tipo de em população de idosos, chegando a 32 milhões de
ação, que não é do seu estilo. Diz que seu gesto não pessoas com idade superior a 60 anos.
desmerece os membros da Secretaria de Segurança O Estatuto do Idoso foi criado para preencher
e nem os agentes e detetives da Polícia Civil, mas ele essa lacuna. É fruto de dezenas de anos de trabalho
teme a influência de gente forte e com mandato em de grupos de terceira idade e de entidades de apo-
setores da segurança no Estado, que podem muito sentados e pensionistas que acreditam que a con-
bem desviar os rumos das investigações. É em razão quista da cidadania plena passa também por assegu-
disso que requer a Polícia Federal e ela só pode inter- rar direitos.
ferir a pedido do governador. Cada dispositivo constante do Estatuto foi fruto

O crime do vereador Carlos Gato ainda vai dar de reflexão e observação da realidade em que vive o
muito o que falar e não pode ficar impune, porque idoso em nosso País. Não deixa de ser uma proposta
abre precedentes contra as vozes que se levantam ousada, mas é preciso ousar, senhor presidente.
para denunciar as irregularidades que se cometem A família, a comunidade, o Poder Público, to-
contra uma população desprotegida e que vive a mer- dos, têm papel fundamental para garantir os direitos
cê das ratazanas que influenciam o poder. Sergipe presentes no Estatuto do Idoso. Sem esse engaja-
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mento, não sairá do papel. Ao Estado, caberá a res- que existe em nossos corações a favor dessa batalha
ponsabilidade de fornecer condições para a implanta- que agrega milhões de brasileiros.
ção do estatuto. Documentos assinados, leis que prevêem direi-

A proposta aprovada na Comissão Especial pre- tos e oportunidades são fundamentais, mas são ine-
vê o respeito à inserção do idoso no mercado de tra- xistentes se a mão humana não servir de mola para
balho e à profissionalização, tendo em vista suas con- assegurá-los na prática.
dições físicas, intelectuais e psíquicas. Eles podem e É nesse sentido que peço aos meus nobres pa-
devem contribuir com sua experiência para o cresci- res apoio para a aprovação do Estatuto do Idoso. Esta
mento do País. luta não é deste ou daquele grupo social. É a luta de

O acesso à cultura, esporte e lazer estão pre- todos os que defendem os idosos, é a nossa luta!
sentes com propostas e programas voltados para Vamos contribuir para a construção de uma
essa idade, além de cursos especiais, fundamentais nova época, para um planeta onde haja paz e cresci-
para preservar a saúde física e mental do idoso. Estão mento, com justiça social.
também asseguradas políticas de prevenção, promo- Aproveito para saudar o Deputado Eduardo Bar-
ção, proteção e recuperação da saúde do idoso. bosa, Presidente da Comissão Especial que analisou

O capítulo da Previdência Social prevê o respei- a matéria; o Deputado Silas Brasileiro, Relator do pa-
to aos direitos constitucionais, atualmente desrespei- recer final, os Deputados Fernando Coruja, Moroni
tados, tais como: vinculação das aposentadorias e Torgan, Vivaldo Barbosa e outros tantos Parlamenta-
pensões ao valor do salário mínimo; garantia de que o res, membros dessa comissão que, temos certeza,
aposentado receba o mesmo número de salários mí- cumpriu seu papel.
nimos que recebia à época em que se aposentou, Este é o meu registro no dia de hoje.
além do recebimento de indenização pelo que não foi Obrigado, Sr. Presidente.
pag? e correçã.o dos valores a receboer daí p~ra frente. O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Pronuncia
O DIa Inte~naclonal do Trabalho - 1 de maio - passa o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr2! e Srs. De-
a. se~ considerado data-base dos aposentados e pen- putados, a Câmara dos Deputados prestará esta se-
SIOnistas. mana significativa homenagem a uma das figuras

Na Assistência Social estão previstos o benefí- mais exponenciais do cenário político cearense: José
cio de um salário mínimo mensal aos idosos que con- Martins Rodrigues.
tam 65 anos de idade e que não tenham meios para Celebra-se este ano seu centenário se vivo fora.
prover sua subsistência e o acolhimento dos idosos Vindo das terras adustas do sertão central cearense
em situação de risco social, por adulto ou núcleo fami- educou-se em Fortaleza, foi revisor e redator dos jor~
Iiar,. que ca~acteriza a dependência econômica para nais Correio do Ceará, à época pertencente aos Diá-
efeitos legaIs. rios Associados, do jornal católico O Nordeste e, no

A área jurídica prevê avanços em relação à já ano de 1936, fundou, com seu irmão Júlio Rodrigues,
existente Política Nacional do Idoso, Lei n° 8.842, de o jornal O Estado, até hoje em circulação.
1994: Esta é im~o.~ante, m~s o Estatu~o do Idoso a No Magistério, Martins Rodrigues foi catedrático
amplia quando tlplflca os crimes e define as penas de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universida-
para os delitos cometidos contra os idosos. de Federal do Ceará, destacando-se pela enorme de-

Outras questões estão preservadas como o di- dicação a seus alunos, muitos dos quais seguidores
reito ao transporte; medidas de proteção em situação de suas máximas de trabalho e de atuação na vida
de risco; habitação; regras para as entidades que fa- profissional e na educação.
zem atendimento aos idosos; criação do Conselho Na política fundou, no Ceará, com Edgard de
Nacional do Idoso e Conselhos Estadual e Municipal; Arruda, Luiz Sucupira e outros, a Liga Eleitoral Católica
e dispõe sobre o dever de denúncia dos cidadãos em - LEC. Foi Secretário da Fazenda, do Interior e da Justi-
caso de conhecimento de alguma forma de negligên- ça e ainda da Agricu~ura do meu Estado, o Ceará, além
cia, discriminação, violência, exploração, crueldade de Interventor Federal interino no Ceará. Foi ainda um
ou opressão contra idosos. dos fundadores do PSD e nesta Casa foi seu Líder.

Hoje é um dia especial, sabemos que temos um José Martins Rodrigues também foi Deputado
longo caminho pela frente, mas acreditamos que esta Estadual. No Ceará, fundou o MDB, sendo seu prime-
proposta se tornará realidade. Cabe a nós, Sras. e iro Secretário-Geral e, em seguida, presidente desse
Srs. Parlamentares, a decisão de abrir o espaço vazio grêmio. O AI-S cassou seu mandato em 1969, princí-
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palmente por destacar-se pela cultura e pelas posi
ções firmes e coerentes e por ser um dos primeiros a
se opor ao regime miltlar.

Martins Rodrigues morreu no dia 24 de julho de
1976, deixando viúva a educadora Zilda Martins Ro
drigues, criadora da Escola Modelo da Cidade da Cri
ança, em Fortaleza, e igualmente falecida.

Ao antecipar neste dia as homenagens a José
Martins Rodrigues, faço-o com o coração em festa. É
que um dos frutos de sua imensa boa vontade para
com o Ceará e os cearenses completou na segun
da-feira 65 anos de sua fundação: o jornal O Estado.

Desde sua criação, uma voz que jamais silenci
ou diante da opressão, da ignomínia, do falaz, do
agressor, do terror. O jornal O Estado, que depois de
Martins Rodrigues passou por mãos igualmente com
petentes, por último, foi assumido pelo saudoso Vene
louiz Xavier Pereira, um indomável jornalista cearen
se que também já se foi.

Hoje, quando comemora seus 65 anos, coman
dado pela viúva, jornalista Wanda Palhano, e pelos fi
lhos Ricardo Palhano, Soraya, Stivenson e Solange
Palhano, contando com jornalistas de peso e ainda no
seu corpo redatorial com Sebastião Nery, Hélio Fer
nandes, Macário Batista, Fernando Maia, Jomar
Campos, Newton Pedrosa e Roberto Martins Rodri
gues, seu filho, dentre outros, O Estado inaugura
uma nova era.

O jornal O Estado de Fortaleza, no Ceará, pas
sa a circular em cores, chegando a praticamente to
dos os Municípios do Estado, levando a notícia sem
cortes nem recortes, sem censura e sem medo, desa
fiando os poderosos em nome do respeito à informa
ção e da ética profissional que permeia o ânimo dos
que põem todo santo dia, como uma devoção, nas
ruas, sua edição noticiosa.

E no detalhe, quando faz 65 anos de sua inau
guração, diga-se a verdade, que era seu lema, e a
vida se encarregará de quem ficar contra ela. O Esta
do fala de paz para o mundo e no seu editorial de hoje
proclama em nome da democracia e convida para
uma cruzada, esta sim uma guerra santa, contra as
chagas sociais que nos agridem e nos dizimam.

Em memória de Martins Rodrigues e na defesa
dos seguidores de seu sonho jornalístico no O Esta
do, nossa saudade e nosso incentivo.

Muito obrigado.
O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e Srs.
Deputados, o Ministério da Educação estará receben
do amanhã o comando de greve das universidades fe-

derais, que estão paradas há mais de 30 dias. Todos
somos testemunhas da relevância que têm essas uni
versidades tanto no que toca à formação dos nossos
jovens como para o desenvolvimento da atividade de
pesquisa no País.

São incalculáveis os custos de uma paralisação
como esta, seja do ponto de vista financeiro, seja do
ponto de vista da motivação dos universitários.
Alguns vêm os planos de conclusão dos seus cursos
adiados sine die e, muitas vezes, perdem oportunida
des de trabalho já assegurado, dependendo somente
do diploma universitário. Outros, que recém ingressa
ram nessas instituições, depois de um processo de
seleção reconhecidamente difícil, frustram-se na con
tinuidade de um projeto acalentado por tantos anos.

Do ponto de vista financeiro, numa estimativa
muito aproximada, é possível afirmar que milhões e
milhões de reais podem estar sendo comprometidos
com essa paralisação. Além dos salários dos profes
sores, que representam quase 90% dos recursos re
passados para as universidades federais, as ativida
des de pesquisa, cujos recursos públicos investidos
também são vultosos, certamente estão sendo afeta
das pela paralisação.

De acordo com dados da Folha de S.Paulo da
última sexta feira, cerca de 13 milhões de reais foram
investidos em ciência e tecnologia no ano de 1999.
Desse total, 8 milhões vieram do setor público e muito
provavelmente estão sendo investidos na atividade
de pesquisa acadêmica visto que as universidades
respondem por 70% do total de pesquisas realizadas
no Brasil.

Assim, é lícito supor que 6 milhões de reais es
tão envolvidos em pesquisas que podem estar parcial
ou completamente paradas em razão da ausência
dos pesquisadores ou de funcionários de laboratório.

Assim, estou neste plenário para pedir que o Mi
nistro da Educação e as representações dos profes
sores sejam iluminados na audiência de amanhã e
instalem uma mesa de negociação para discutir, com
tranqüilidade, os problemas que afetam as universi
dades.

Que haja compreensão e bom senso dos dois
lados! Ganham os professores; ganham os alunos;
ganha a sociedade!

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO. Pronun- O que ocorreu naquele dia trágico, fatídico, já
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. histórico, de 11 de setembro, foi ato criminoso, com
Deputados, volto à tribuna desta Casa, para registrar muitas vítimas e certamente com responsáveis; ato
mais uma vez o descontentamento dos produtores de para ser investigado pela justiça criminal exatamente
café do Estado de Rondônia. no país em que esta goza de elevado conceito, de

Os agricultores cortaram várias lavouras de grande respeito; ato a ser punido pelo código penal
café na região central do Estado, motivados pelos americano. Embora não haja tal figura em nossa tradi-
prejuízos do baixo preço da comercialização do café. ção civilista européia, os Estado Unidos dispõem de
A saca que chegou a R$180,OO, nos dias de hoje, não precedentes judiciais e de legislação penal que, sem
passa de R$ 30,00. dúvida alguma, servirão para punir os infratores.

Outro grave problema são os financiamentos fei- Esse at? tão-somente criminal, q~~ de.verá s_er
tos pelos agricultores para ampliar as lavouras, fazer ir- ap~rad~ mediante processo lega.l, adq~lnu drmensao
rigação e a adubação dos cafezais, questão essa que mUito diferente. Passo~ a ter dlmensa~ de guerra,
não pode ser solucionada, pois se o agricultor não tem ameaçando sobremaneira toda a humanidade.
o justo preço para a comercialização da safra, como irá Desde o primeiro instante deve estar acontecen-
quitar os débitos junto aos agentes financeiros? do processo criminal, presidido por juiz de direito ame-

Lamentavelmente, torna-se inviável ser agricul- ~ica.no, com a~~istência e parti~ipaç~o d? pro,:,otor de
tor. Há registro de lavouras abandonadas transfor- Justiça, que dirige o p~o~esso m~e~tlgatono, dlferente-
mando-se em pasto, em várias linhas localizadas no mente do proce~S? cnmmal brasileiro, comandado p~r
interior do Estado, onde podemos encontrar bovinos d~legado de ~~I~cla: Certamente, ness? p~oces~o .cn-
soltos no meio da plantação. minai, pela eflclencla e bom nome da Justiça cnmlnal

. " americana, tão diferente da nossa, chegar-se-á à apu-
Sr. Pre~ldente, o.d~scaso ?t~nge ta.mbem os pro- ração dos responsáveis e a sua punição.

dutores de \elte. Rondonla, nos ultlmos cinco anos, do- M b d d I G
brou a produção de leite, passando de 202 milhões de as a. an onan o esse proce~so norma.' o 0-

litros, em 1995, para 400 milhões, em 2000. É evidente vemo.americano, co,:, o compreenslvel en_volvl~~nto
que os incentivos dados pelos Governos Estadual e emOCionai ?OS ~mencanos, leva a questao crlmln~1
Municipal tendem a minimizar os problemas dos pro- para uma sltuaçao de e~ta.do de guerr~ E ~ humanr-
dutores locais. Mas, em se tratando de problema de dade encontra-se em panlco. Populaçoes In~centes
âmbito nacional, a questão do leite se insere no quadro podem ser massacradas, e certamente o s:rao. M~-
da política agropecuária do Governo Federal. numen~al aparato?e,g~erra se arma em reglao se~_sl-

,. . . . vel, delicada, na hlstorla dos povos, e fere a consclen-
O Pais precisa repensar sua polltlca rural. O MI- cia universal.

nistério da Agricu~tura precisa desenv~lv?r u~ pro- Esse não é o tratamento correto que se espera
gra~a de pr?ços Just~s p~ra ~ comerclallzaçao dos da nação mais avançada tecnologicamente, com os
pro. utos agncolas, P~IS na.o .ha como o produto~ ~on- maiores recursos econômicos e financeiros, com o
dOnlense m~nter-se, Indefmld~~ente~ numa, ~tlVlda- maior instrumental para punir adequadamente os res-
de que persiste em trazer preJullos as famlhas dos ponsáveis.
produtores. p' S P'd C. . or ISSO, r. resl ente, o ongresso Nacional,

Era o que tinha a dizer. ao debater a atual crise, não se deve afastar daquilo
Muito obrigado. que aflige o povo brasileiro. Essa delicada situação
O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT-RJ.) - representa ameaça para a humanidade, que, talvez

Sr. Presidente, S~. e Srs. Deputados, o mundo viven- em horas ou em dias, irá assistir a um massacre cruel
cia profunda inquietação decorrente da crise interna- de populações inocentes.
cional. Esse conflito não é condizente com a aspiração

Desde aqueles atos de terrorismo verificados de compreensão entre os povos e com a aplicação de
nas cidades de Nova Iorque e de Washington contra leis penais no mundo de hoje.
as torres do World Trade Center e o Pentágono, res- Muito obrigado.
pectivamente, a humanidade vive em sobressalto. De O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
um lado, o horror do terrorismo acarretou imenso pre- (Bloco/PFL-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
juízo material e, acima de tudo, perda de vidas huma- Presidente, S~. e Srs. Deputados, o Partido da Frente
nas em quantidade assustadora, de outro, paira, des- Liberal- PFL, por sua comissão executiva nacional,
de então, o terror de guerra, de massacre. vem desenvolvendo um congresso nacional sobre o
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tema "A Revolução na Educação" - sucessão de en- Citados esses dois exemplos, penso que uma
contros para debate sobre assuntos pertinentes aos produtiva e eficaz revolução na educação superior bra-
diversos graus e modalidades de ensino e educação sileira deve considerar as seguintes linhas básicas:
no Brasil. 1. Absoluto respeito à boa-fé do aluno, pois este

liA Revolução na Educação" põe, como priorida- só se matricula em instituição pública ou privada, pre-
de nacional, o ensino fundamental, o que exige políti- viamente autorizada pelo Estado.
cas públicas bem definidas e trabalho intenso, continu- 2. Igualdade de oportunidade a todos.
ado, participativo e descentralizado, para a transforma- Na instituição pública ou privada, a matrícula e
ção ~adic_al do qua~ro br~si~eir? referente à.formação a permanência da aluna e do aluno há de depender
de cldadaos aptos a conVlvenCla em comunidade. de remuneração, devendo todos suportá-Ia nos limi-

No dia 28 do corrente mês, na cidade do Rio de tes de sua capacidade ou de seus compromissos
Janeiro, o partido fará realizar seminário sobre o ensi- pelo pagamento em moeda. Para tanto, o Governo
no superior, do qual serão retiradas as propostas bá- Federal criará um sistema de anuidades variáveis,
sicas para implementação da revolução, nesse cam- de acordo com as reais possibilidades dos alunos e
po da educação. alunas e/ou de seus responsáveis e, ainda, forma de

O Plano Nacional de Educação aprovado pela pagamento em serviço, durante o curso, seja pública
Lei n° 10.172, de 9 de janeiro, de 2001, estabelece ou privada a instituição, segundo as regras impostas
que, no final do ano 2010, os sistemas públicos e as pela autoridade federal e sem prejuízo de outras for-
organizações privadas de educação superior deverão mas de pagamento.
mostrar-se aptos para atender 30% da população, na Em todos os casos de redução da contribuição
faixa etária de 18 a 24 anos. Atualmente, as institui- dos alunos ou alunas ou seus responsáveis, exigir-se-á
ções brasileiras de ensino superior atendem em torno demonstração de aproveitamento nos estudos.
de 8% da população. 3. Toda e qualquer avaliação de qualidade pelo

Por aí se vê que o cumprimento da meta fixada Poder Público competente, obrigatória, deve conside-
para o presente decênio irá exigir grande esforço da rar, como ponto de partida, a auto-avaliação feita pela
Nação, no tocante aos investimentos e à concepção comunidade escolar da instituição de ensino, obser-
das correspondentes equações financeiras de sus- vado seu plano de desenvolvimento institucional de
tentação, para que tudo se faça com realismo e prove- duração periódica.

ito de todos. 4. O controle de desempenho das instituições
Para tanto, há .que se pr?mover um.a re~olução e da qualidade do ensino pelo Poder Público com-

na educação superror brasllelr~, .0 _que Impllc~ ~u- petente deve evitar gastos com a burocracia, ado-
dança de rumo, centrada na defll1lçao de um mlnlmo tando-se, para tanto, sistemas de controle seme-
de burocracia, sem perda de controle por parte dos thantes aos instituídos pela Lei de Responsabilida-
órgãos governamentais, e de um máximo de autono- de Fiscal.
mia, com o absoluto autocontrole publicamente de- .,
monstrado por parte das instituições de ensino, guar- .~. As regras de procedlm:nt~ na esfera adml-
dado o ponto de equilíbrio para que a atuação do nlstr~tlva devem resultar, no ~~bl~o de. c~da uma
Estado se faça, em última instância, pronta e precisa, das areas de governo,. de audlenclas publicas p~o-

f', t movidas pelos respectivos conselhos de educaçao,e IClen e e segura. - - b 'bl'
Há exemplos recentes de práticas em andamen- que funcionarao em sessoes a ertas ao pu ICO.

to ou bem-sucedidas que merecem ser consideradas. Cumpre, ainda, referir à Medida Provisória n°
No Estado de São Paulo, o sistema estadual pú- 2.216-37, de 31 de agosto último, que alterou, subs-

blico adota como base o critério da auto-avaliação, tancialmente as atribuições do Conselho Nacional
com a participação de todos os segmentos uníversitá- de Educação.

rios, para fins de controle.. Para tanto, requeiro a V.Exa., Sr. Presidente,
No meu Estado de Santa Catanna, em que o en- autorização para ser anexado a este discurso, o arti-

sino superior é predominantemente pago pelo aluno, go do Prol. Flávio Roberto Collaço, que aborda, com
afirmou-se um avança?o programa de bolsas de ~~~- perfeição, o nosso quadro institucional de educação
do - idéia e compromIsso do Governador Espendlao de nível superior.
Amin, seguidos de rigorosa exec~ção -, que agr~ga o Muito obrigado.
subsídio governamental à prátIca do voluntanado,
idéia do Deputado Paulo Roberto Bornhausen. ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR



e) deliberar sobre as normas a serem
seguidas pelo Poder Executivo para o cre
denciamento, o recredenciamento periódico
e o descredenciamento de instituições de en
sino superior integrantes do Sistema Federal
de Ensino, bem assim a suspensão de prer
rogativas de autonomia das instituições que
dessas gozem, no caso de desempenho in
suficiente de seus cursos no Exame Nacio
nal de Cursos e nas demais avaliações con
duzidas pelo Ministério da Educação;

Ainda que as deliberações da Câmara de Edu
cação Superior, para terem eficácia, dependam da
homologação do Ministro de Estado, com a adoção
da medida o Governo da União dá um alargado passo
no sentido da democratização do processo de formu
lação das regras a serem observadas pela autoridade
educacional no tocante à autorização, ao reconheci
mento, à renovação e à suspensão do reconhecimen
to de cursos superiores, bem como para o credencia
mento ou o descredenciamento de instituições de
educação.

Essa mudança de comportamento e de rumo
impõe, em primeiro lugar, a revisão do atual regimen
to interno do Conselho, para que as reuniões delibe
rativas de suas Câmaras deixem de ser secretas.
Com efeito, muito pequeno será o avanço se o que em

DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Flávio Roberto Collaço

Com a edição da Medida Provisória n° 2.216-37,
de 31 de agosto de 2001 , cujo art. 20 modifica o art. 9°
da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961, na reda
ção dada pela Lei n° 9.131, de 24 de novembro de
1995, a Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação teve suas atribuições normati
vas e, conseqüentemente, suas responsabilidades
aumentadas.

Instituído com a finalidade de assessorar o Mi
nistro de Estado da Educação, de forma a assegurar
a participação da sociedade no aperfeiçoamento da
educação nacional (art. ]O da Lei n° 4.024, de 1961,
na redação dada pela Lei n° 9.131, de 1995, Conse
lho, por sua Câmara de Educação Superior, passou a
ter competência para:

d) deliberar sobre as normas a serem seguidas
pelo Poder Executivo para a autorização, o reconheci
mento, a renovação e a suspensão do reconhecimen
to de cursos e habilitações oferecidos por instituições
de ensino superior;
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AS NOVAS COMPETÊNCIAS NORMATIVAS feito antes nos gabinetes do MEC passar a ser produ
zido, ainda que por um colegiado altamente represen
tativo, em reuniões solitárias. Da sociedade, destina
tária final dessas regras, não deve ser subtraída a
possibilidade de acompanhar o processo de sua ela
boração.

Em segundo lugar, a providência governamen
tal abre oportunidade para uma reavaliação cuidado
sa e criteriosa, pela Câmara de Educação Superior,
do volumoso conjunto de atos administrativos publi
cados nos últimos anos, alguns ilegais e outros con
traditórios, para assegurar a fiel execução da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei demo
crática, libertadora, descentralízadora e promotora do
princípio da igualdade.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Mareio Fortes.

O SR. MARCIO fORTES (PSDB-RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'..!. e Srs. De
putados, os avanços sociais em nosso País têm apre
sentado resultados que nos indicam estarmos no ca
minho certo, observando-se que no ano 2000 a Previ·
dência Social revelou um aumento de 2,95 milhões de
novos benefícios, o que significa uma expansão de
31 % em relação ao ano anterior.

Analisando esses aspectos da política social
dos últimos anos, escrevi artigo intitulado "Avanços
Sociais", o qual passo a ler:

Cientistas sociais aprimoram-se na
análise de dados estatísticos com a reper
cussão dos indicadores sobre a vida das po
pulações. O mais importante dado para me
dir a desigualdade social é o índice Gini, um
indicador clássico de como vão as popula
ções do mundo. No caso brasileiro, esse ín
dice caiu verticalmente de 1950 a 1990 e
tem crescido vertiginosamente de 1995 a
2000. Por que essa queda acentuada em 40
anos? Fundamentalmente, devido à inflação
continuada - de proporções estratosféricas
em alguns momentos - desde o fim da Se
gunda Guerra Mundial até o começo do go
verno Fernando Henrique Cardoso. A con
seqüência prática foi o empobrecimento ain
da maior dos mais pobres, agravando a má
distribuição de renda e o quadro social.

A instabilidade também ocasionou a
incapacidade de investimento do setor públi
co, o envelhecimento das estruturas de
Estado, a falta de motivação dos servidores
públicos, a não disposição dos agentes pri
vados de participar de tarefas públicas pela
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incorreta inserção do Brasil na comunidade rios, cujo principal enfoque é o caráter pre-
internacional - devido à deficiência do poder ventivo. Assim, o Programa Saúde da Fami-
de compra de nossa moeda -, e a caipiriza- lia é a espinha dorsal do novo modelo de
ção de toda uma população, ao longo de assistência e seu objetivo é ampliar o aces-
gerações. Às vezes, lembramo-nos com sa- so da população aos serviços básicos de
udosismo do Rio de Janeiro da década de saú.de. Nele atuam 154,5 mil Agentes Co-
50, por exemplo, mas não nos referimos ao munitários em todo o país, monitorando
fato de que mais da metade da população mensalmente mais de 91 milhões de pesso-
era analfabeta. as em 4.719 municípios. O número de

Agora, passados sete anos de Plano Agentes Comunitários foi multiplicado por
Real, o que podemos observar não é ape- cinco, nos últimos sete anos.
nas o permanente esforço - felizmente, com Em 2000, a Previdência Social conce-
resultado também palpável - da manuten- deu 2,95 milhões de novos benefícios, um
ção do valor da moeda. São as conseqüên- expressivo aumento de 31 % em relação ao
cias, que se traduzem pelo índice Gini, nos ano anterior e isso se deve principalmente
mais variados indicadores de economia apli- ao salário-maternidade, conforme a Lei n°
cada, de engenharia econômica e inclusão 9.876/99, que ampliou a cobertura do bene-
social. A desigualdade social brasileira está fício a todas as seguradas da Previdência
diminuindo com velocidade, não exatamente Social e transferiu a sistemática de paga-
pelo enriquecimento da classe média, mas mento das empresas para o INSS. Também
pela inclusão rápida dos mais pobres aos tem sido significativo, nos últimos anos, o
benefícios corretos da cidadania. aumento dos recursos em Assistência Soci-

A prioridade estabelecida ao ensino ai. O volume aplicado na prestação de servi-
fundamental possibilitou o acesso de cerca 90S e pagamento de benefícios assistencia-
de 3,4 milhões de novos alunos, de 1995 a IS pelo Fundo Nacional de Assistência Soci-
1999, em sua expressiva maioria nas re- ai (FNAS) passou. d: R$ 580 milhões em
giões Nordeste (2,3 milhões) e Norte (530 1~66 para R$~,1 bll~oes em 2001, um cres-
mil). Hoje, temos uma taxa de escolarização cimento superior a ~InCO ~eze~. .
líquida de 97%, correspondendo à quase to- No~so~ desafiOS sao ainda Imensos,
talidade das crianças entre 7 e 14 anos ma- mas os Indicadores mostram que estamos
triculadas no ensino fundamental. O Fundo no caminho certo. Os programas sociais,
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi- ~ntes dir~gidos para a assistência aos mais
no Fundamental e Valorização do Magisté- riCOS, hOJe se .voltam para ?s mai~ .necessi-
rio (Fundef) redistribui as receitas, de forma tados. E tudo ISSO se deve a estabilidade da
a proporcionar a progressiva munícipaliza- moe~a, à recup~ra9ão ~a cap~cjdade d~ i~-
ção do ensino fundamental e a valorização v~stlr do setor publico, ~ a~raçao. de ~apl~als
do magistério. O programa Toda Criança na p~lvados para tarefas publlca~" ~Ia pnvatlza-
Escola, apoiado pelo Fundef, tem fortes efe- çao, e às reformas do Estado Ja Implantadas
itos sobre as regiões mais pobres. e qu: dão nova eficiência e no~os. estilos de

O Sistema Único de Saúde compõe gestao por parte dos agentes publicas.

uma das maiores redes de saúde pública do Muito obrigado, Sr. Presidente.
mundo e atua de maneira descentralizada, O SR. GONZAGA PAmlOTA (Bloco/P8B-PE.
atribuindo aos estados e municípios a exe- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
cução de ações e serviços. A sociedade Deputados, venho à tribuna da Câmara dos Deputa-
participa da gestão do sistema no planeja- dos, no dia de hoje, para registrar que a indústria per-
mento e controle das ações implementa- nambucana teve crescimento acima da média nacio-
das pelo governo, através de conselhos nal de julho, na comparação com o mesmo mês do
estaduais e municipais de saúde. Para ano passado, de acordo com o Instituto Brasileiro de
cada R$ 10,00 gastos em saúde pública, Geografia e Estatística -IBGE. Os dados foram divul-
este ano, R$7,OO são transferidos do go- gados na última semana e apontam um aumento de
vemo federal. E o modelo assistencial vem 5,3% nesse período, no Estado, contra 0,8% da mé-
sendo reorganizado em novas bases e crité- dia nacional.
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Pernambuco também apresenta valores positi- Chamo a atenção do Governo para o fato de que
vos em relação ao crescimento da produção industrial o fechamento das universidades não é um problema
nos últimos doze meses (1,3%) e no acumulado des- apenas do docente; trata-se de questão que atinge os
de janeiro deste ano (3%). De acordo com o IBGE, es- estudantes e o vestibular. Os próprios reitores das
ses resultados são atribuídos aos desempenhos dos universidades, indicados pelo Ministro da Educação,
setores de material elétrico, têxtil e alimentar. Mesmo não estão preocupados com essa paralisação.
que o setor têxtil ~st~ja em cr!~e desde o início d~ j~- Esta Casa precisa fazer alguma coisa. Não é
lho, acabou contnbulnd~ POsl~lv~mente para os Indl- apenas a universidade da Bahia ou a de Pernambuco;
cadores acumulados, pOIS no Indlce mensal tem peso as universidades do País estão em greve. Os repre-
negativo. sentantes do movimento vieram a Brasília a fim de dar

Ainda segundo o IBGE, o comportamento da in- apoio à greve nacional dos servidores públicos, mas
dústria do açúcar nos primeiros meses deste ano foi o voltaram de mãos abanando. Eles não foram sequer
responsável pelo índice de crescimento da produção recebidos pelo Sr. Ministro da Educação, pelo Presi-
industrial local nos valores acumulados entre janeiro dente do Conselho Federal de Educação ou por qual-
e julho. Os maiores destaques foram a produção de quer outro membro do Governo Federal. O papel da
sucos de frutas, de pilhas secas e lâmpadas, tintas e Câmara dos Deputados é importante, inclusive no
fertilizantes, com os melhores desempenhos. que se refere à negociação. Se o Governo quisesse

Como é notório, Sr. Presidente, o resultado melhorar a universidade, ele poderia ter encerrado a
apresentado em julho demonstra que a indústria de greve.
Perna.mbu?o.foi pouco a~etada pelo racion~m~nt? de Os professores não se preocupam apenas com
energia el~tr.lca. ~sso t~na .du~s causas pnncl~als: a salários. Também é preciso considerar que, se não
pou~a. partlclpaçao de Industnas de uso Intenslv~ .de houver o vestibular nas universidades federais, as ca-
e!etncldad~ no parque perna~bucano e ~ exp~r~en- çaníqueis estão por aí. O Governo autoriza a todo mo-
cla co.nsohdada de c?-geraçao ?e energia eletnca, mento a abertura de faculdades particulares. Repito
especIalmente nas uSinas de açucaro e s não ocorrer o vestibular nas universidades fe-

d . •. d G d S qu , e
Apesar a mcompetencla o overno o r. derais este será feito nas universidades caça-níqueis.

Fernando Henrique Cardoso, com seus altos impos- '. .
tos e seu racionamento irracional, a indústria pernam- . Sr. Presl~ente, no..Mato Grosso do Sul, e~lste
bucana cresce e contribui para o desenvolvimento na- ensino educaCional eqUIlibrado. V.Exa., que preside a
cional. sessão, será G?vernadOr do Esta?o de Mato Grosso

S P 'd t S S D t dos aprove'I do Sul e podera encabeçar o mOVimento para acabarr. resl en e, raso e rs. epu a, -
to a oportunidade para falar sobre a greve nas univer- com essa greve.
sidades. Muito obrigado.

Não podemos conceber um governo insensível O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Deputado
a ponto de não aceitar sequer discutir; não podemos Gonzaga Patriota, sem dúvida alguma, a luta dos pro-
conceber um governo que consegue extirpar os sindi- fessores é justa.
catos, que passa set~ anos. s~m dar um cent.avo de Infelizmente, no meu Estado, governado por
aument~ para ~ .servldor publl~O e 9ue considera a leca do PT, a situação é ainda pior. Estão sendo pre-
econom~a.establhzada. Posso citar tres ou quatro pro- judicados com a greve não apenas ?S universitários,
dutos baslcos que sofreram aumento de preço. mas os estudantes de curso médio. E falta de sensibi-

O Governo fala muito do frango. Por isso, vamos lidade do Governo com os professores.
come~ar por ~Ie. O quilo do frango. custava.59 centa- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) _ Concedo
~os. FIZ quest~o de.compra~um hOJe, para tirar a nota a palavra ao nobre Deputado Nelson Pellegrino.
fiscal, que esta aquI. Paguei 1 real e 86 centavos. Um
botijão de gás custava 5 reais e 98 centavos; hoje, . _ O SR. NELSON PEL~EGRINO.~PT-BA.Sem re-
pela tabela, custaria 12 reais e 2 centavos, mas, como vlsao do orado~.) - ~r. Presidente, Sr-'. e. Srs. Deputa-
o Governo liberou o preço, os distribuidores, por ga- dos, não podena deixar de abordar da tnbuna a para-
nância, o estipularam entre 18 e 20 reais. Por que o Iisação dos servidores públicos federais.
Governo não controla isso? Os técnicos das universidades estão em greve há

A gasolina é outro exemplo. O litro custava 58 setenta dias. Os professores, há mais de trinta dias. Os
centavos, e agora está sendo vendido em Brasília a 1 previdenciários estão paralisados há mais de quarenta
real e 80 centavos. dias. E outros segmentos do serviço público, também,
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há quase trinta dias. Trata-se de movimento justo, pois Sr. Presidente, acabamos de participar de reu-
os grevistas reivindicam o que é básico: salário. nião com a bancada do PT. Sugerimos que a Oposi-

Sr. Presidente, salário não é apenas a contrapres- ção obstrua a votação do Orçamento, o trabalho das
tação de serviço prestado; é sobrevivência, alimento, Comissões e do Plenário. As votações só deverão
possibilidade de sustentar a si e aos dependentes. Os ocorrer quando o Governo ,descer do pedestal e sen-
servidores públicos não têm aumento há sete anos. As tar-se à mesa para negocIar decentemente com os
perdas salariais atingem 75%. A snuação é insustentá- servidores. Enquanto _isso nã? acontecer, os traba-
vel! Não podemos admnir que o Governo continue in- lhos desta Casa estarao paralisados.
sensível às reivindicações do funcionalismo. O SR. CORIOLANO SALES (PMDB-BA. Pro-

Audiências com o Ministro Martus Tavares já fo- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srfll'. e S~.

ram realizadas. Disse S.Exa. que a questão não depen- ~eputados, enquanto,o mundo aguarda a res~osta ml-
de do Govemo, que já fez o que podia, porque não há lItar dos Estados Unidos aos ataques terroristas, as
recursos orçamentários para atender ao pleito dos ser- bolsas d~ valores de todo o mundo pare~em ~rontas
vidores. Não concordamos com esse argumento. Um para ~als uma se~ana de queda. Tam~e~ ha a ex-
país que paga por ano R$120 bilhões de juros da dívida pect~tlVa d~ que palse~ com moedas fragels, ,como o
interna e US$20 bilhões de juros da dívida externa não Brasil, contlnu~m p~esslo~~dos pela alta do dolar.
pode realmente dispor de dinheiro para conceder rea- . No Brasil, a Instabilidade dos mercados fez o
juste salarial não pode ter dinheiro para nada dolar fechar a semana valendo R$2,835, novo recor-

_ ' . . , de desde o início do Plano Real.
Nao podemos continuar administrando o Pais '" ,

com essa política irresponsável de rolagem de dívida Num momento .de cnse e Incertezas, o~ Investl-
'bl' t I A d' 'd . t 'd R$660 b' dores costumam deixar os mercados consIderadospu Ica mons ruosa, IVI a In ema e e 1- d' . E d '

Ih- xt d US$203 b'lh- T d I e nsco e procurar os mais seguros. to os nos sa-
oes; a e .ema, e . _ I oes. erTl?s e co oc~r bemos que atualmente o mercado brasileiro não está

u~ ponto final ae~ ~Ituaça,o.. Dev~mos Inve~er a'pr~- nem um pouco seguro para investimentos,
orldade, Inverter priOridade e Investir no serviço publl- A d b 'I' f ' ól'd D'

E · 51' . 'bl" 'I' I t' I moe a rasl eira sempre OI pouco s I a, 1-
co. Inve Ir no serviço pu ICO e ap Icar ne e ma erla f t t 'b . I d h' t' .

I'd b 'd 'b' versos a ores con n Ulram, ao ongo a IS orla eco-
de qua I ade, pagar em aos servI ores pu IIcos para _o d P , f 'I'd d A f It d

t 'd' à I - nomlca o aiS, para essa ragll a e. a a e uma
que possam ~res ar s~rv~ço ~~no ,~opu açao.._. poupança interna para atender às necessidades mo-

Os se~vldorespubIlC?s. Ia soliCitaram audlencla netárias internas é o principal deles. A insuficiência de
com o Presidente da Repubhca, S.Exa. se nega a re- produção para atender o mercado interno é outro fa-
ceber o comando do movimento, alegando que a tor que agrava ainda mais a situação da nossa moe-
questão tem de ser resolvida no âmbito do Ministério da, O que acontece? Tudo o que é produzido interna-
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Quando da mente é exportado, não restando nada para atender
audiência com o Ministro Martus Tavares, disse ao mercado interno.
S. Exa, que não tinha comp~t.ênci~ par~ ~esolver o Outro fator que desvaloriza ainda mais a moeda
problem.a ou que o Go~ern~ la haVia definido regras brasileira é o número de importações, que cresce a
quanto a greve do funCionalismo. cada dia que passa. O País consome todos os seus

O impasse permanece, causando prejuízos à investimentos em importações, ao invés de investir no
população. Os benefícios previdenciários deixam de mercado interno. Isso aumenta a dependência ao ca-
ser encaminhados e concedidos. As universidades fe- pital exterior, fazendo desvalorizar, assim, a nossa
derais, as escolas técnicas, as delegacias regionais moeda.
do trabalho e as delegacias do Ministério da Agricul- No ano, a valorização do dólar em relação ao real
tura estão com as atividades paralisadas. chega a 38,9% - a variação cambial elevou em quase

A culpa não é dos servidores públicos, mas de R$70 bilhões a dívida pública até 17 de setembro.
um Governo insensível, que não se senta à mesa Não vejo bons sinais. O Banco Central decidiu
para negociar e não apresenta proposta digna. O au- manter os juros em 19% ao ano - no mundo desenvolvi-
mento proposto de 3,5% é ridículo, irrisório! Após do as taxas foram cortadas após o ataque aos EUA.
sete anos sem aumento, repito, as perdas salariais No Brasil, somente neste mês, a Bolsa de Valo-
chegam a 75%. Os servidores não podem encerrar a res de São Paulo caiu 18,86%, a maior parte depois
greve com um índice de 3,5% a ser concedido pelo dos atentados do último dia 11, No ano, a queda atin-
Governo Federal. É um atentado à inteligência média ge 31 %. O ambiente de incertezas existe não só no
de qualquer um! Brasil, mas no mundo inteiro.
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A dificuldade maior que vejo é separar os acon- de indígenas, 120 milhões de migrantes, 260 milhões
tecimentos trágicos da semana passada do processo de daJits na índia e em outros países do sul da Ásia,
recessivo que já vinha em andamento. A fragilidade mais de 150 milhões de afro-latino-americanos e
da economia do Brasil já existia anteriormente aos afro-caribenhos, 50 milhões de ciganos no mundo,
ataques terroristas em Washington e Nova Iorque. dos quais 800 mil estão no Brasil. Isso sem contar
Com uma recessão em andamento, a tendência natu- com as populações dos continentes africano e asiáti-
ral é um escasseamento das aplicações. co, que foram, e ainda hoje são, empobrecidas em

Vejo fortes indícios de um agravamento da re- conseqüência das antigas e novas formas de colonia-
cessão, caso o comportamento do consumidor nor- Iismo e de escravidão.
te-americano seja o de retrair suas compras. Isso não Mas, apesar da importância da Conferência,
vinha acontecendo até agora. Se, em conseqüência que sem dúvida afirmou o racismo como uma ques-
do ocorrido, o consumidor de lá passar a comprar me- tão de dimensões globais, seu resultado tem sido mo-
nos, aí haverá, com certeza, um agravamento da re- tivo de muitas controvérsias, provocadas, principal-
cessão aqui, que já vinha em curso. mente, pela intransigência dos que mais se beneficia-

A inflação, que durante décadas conturbou a ram da escravidão e do colonialismo: os Estados Uni·
vida econômica do País, está, desde o início do Plano dos e os países da União Européia. Em pleno século
Real, sob controle em patamares baixos. Porém, se XXI, estes ainda tentam impedir que alcancemos a
os preços estão moderados, outros indicadores ma- igualdade entre os seres humanos e a paz mundial.
croeconômicos deram saltos impressionantes no Em relação a esses países o que ficou de Our-
mesmo período. O principal deles, a dívida mobiliária ban foi a indignação, mas também a certeza de que é
do ~aís ~os títulos públicos), que era de. R~62 bilhõe,s, preciso intensificar a luta para que as reparações e as
em Janeiro de 1995, alcançou R$597 bllhoes, no mes políticas compensatórias venham a se constituir em
passado. Ou seja, quase que decuplicou. Já o passivo repostas viáveis para a superação da miséria provo-
externo somava US$145 bilhões em janeiro de 1995, cada pela escravidão, pelo tráfico de escravos e pelo
e hoje totaliza US$250 bilhões - uma elevação supe- colonialismo. Em lugar de criar condições para a re-
riar a 70%. paração das sociedades africanas, levando em conta,

A soma das duas dívidas equivale praticamente entre outros aspectos, o perdão da dívida externa, li-
ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que, no ano nhas de crédito especiais, transferência de tecnolo-
passado, alcançou cerca de R$1 ,15 trilhão. Será que gia, reserva de mercado eprogramas de saúde, a ma·
valeu a pena o combate à inflação ou houve apenas ioria das representações presentes em Durban, or-
uma troca? O País deixou de viver os tormentos da in- questradas pela União Européia, limitou-se a reco-
fiação e passou a conviver com um débito interno e nhecer a escravidão e o tráfico de escravos como cri-
externo que consomem, anualmente, quase que a mes contra a humanidade e a apresentar desculpas
metade do PIB nacional em pagamento de juros, ser- por essas atrocidades, sem qualquer garantia de que
viços e amortizações de dívidas. a condenação moral a estes fatos históricos seja re-

Devemos tomar bastante cuidado neste mo- vertida em ações concretas que beneficiem os africa-
mento delicado de crise interna e externa. O mercado nos e seus descendentes. A indignação é tanto maior
brasileiro ainda pode sofrer solavancos bem maiores, quando se sabe que judeus e japoneses, para ficar
se não houver doravante uma forte política de valori- em apenas dois exemplos, têm sido indenizados pe-
zação da nossa moeda. Ias atrocidades de que foram vítimas.

Era o que tinha a dizer. Na Conferência de Durban a intransigência dos
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pronuncia o se· países poderosos evidenciou o que o movimento ne-

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. Deputadas, gro vem afirmando há muito tempo: o racismo, mais
Srs. Deputados, a Conferência de Durban reuniu cer- que uma ideologia, é uma categoria histórica que vem
ca de 16 mil pessoas, vindas de 180 países, numa vi- ao longo de séculos determinando como a riqueza e o
brante demonstração de que a comunidade mundial poder são distribuídos, não apenas no interior de
está atenta aos conflitos étnico-raciais e aos efeitos cada sociedade, mas sobretudo entre nações. Neste
perversos do racismo, e que sabe da necessidade de sentido, a tragédia que se abateu sobre milhares de
eliminar atitudes e comportamentos que atentem norte-americanos no último dia 11 de setembro não
contra os direitos da pessoa humana. A discrimina- pode ser separada dos debates ocorridos durante a 111
ção, seja de raça, gênero, religião, região e orientação Conferência Mundial contra o Racismo, onde os seto-
sexual, afeta imensos grupos humanos: 300 milhões res progressistas no mundo inteiro alertavam tanto
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para a urgência em combater os efeitos perversos do tão das ações afirmativas no Brasil. Estas têm sido
racismo como o melhor caminho para a paz quanto adotadas em vários países do mundo onde se reco-
para a necessidade de quebrar a arrogância de go- nhece um vínculo estreito entre racismo e pobreza,
vemos que baseiam sua hegemonia no quadro inter- como é o caso da África do Sul, da Malásia e até mes-
nacional, na suposta superioridade racial de suas so- mo da própria índia, uma sociedade que já não pode
ciedades predominantemente européias. esconder as fraturas causadas pela divisão de castas.

Para além do quadro internacional também é O Brasil esteve em Durban com a maior delega-
preciso que nos debrucemos sobre a realidade inter- ção nacional entre os países presentes: mais de 400
na do Brasil, pois não podemos mais desconhecer as pessoas, principalmente representantes de movimen-
desigualdades raciais que aqui têm sido fartamente tos sociais. Entretanto, a importância que a sociedade
documentadas. A Conferência de Durban produziu organizada deu à Conferência não encontrou uma re-
uma Declaração e um Plano de Ação que, pela prime- posta à altura por parte do Presidente da República,
ira vez, colocam os afro-descendentes como uma das que, mesmo convidado, não compareceu ao evento,
principais vítimas do racismo. Isto significa que ne- assim desperdiçando a oportunidade ímpar de reafir-
gros de toda a diáspora, e especialmente nós, mar perante o mundo o compromisso de combater a
afro-brasileiros, temos reconhecido e legitimado por discriminação e de valorizar a diversidade racial do
um fórum internacional o direito a políticas públicas Brasil, país que abriga a maior população negra fora
que atendam a nossos interesses específicos en- da África. Entretanto, apesar da ausência do Presiden-
quanto povo, cujo acesso à saúde, à educação, às po- te, é preciso ter em mente que os resuhados da Conte-
sições de poder tem sido negado principalmente em rência são compromissos assumidos pelo Estado bra-
conseqüência do racismo. sileiro, e como tal representam mais um passo rumo à

Para que seja possível levar a cabo propostas mudança das relações raciais no Brasil.
políticas capazes de eliminar as conseqüências do ra- O que até há bem pouco tempo se constituía em
cismo no Brasil, também será preciso dar um basta à demanda quase que exclusiva do Movimento Negro,
forma como este debate tem sido traduzido em seto- agora é um imperativo respaldado por Estados do
res do Governo, especialmente o Ministério da Edu- mundo inteiro. Portanto, agora, mais do que nunca,
cação, que chamou de escalafobética a proposta de reconhecer o racismo e não buscar sua eliminação é
adoção de cotas em universidades brasileiras. Assim, o mesmo que continuar a praticá-lo por omissão.
o Governo faz de conta de que a única proposta exis- O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Sem revisão
tente para o combate ao racismo são as cotas, para do orador.) - Sr. Presidente, sre. e Srs. Deputados,
esconder sua resistência em mudar a participação esta semana inicia-se na imprensa um debate para
socioeconâmica do negro no Brasil. estimular os transplantes no País. Esse é um assunto

E aproveito a oportunidade para denunciar o ca- que merece um tratamento muito intensivo e que foge
ráter diversionista deste debate e para afirmar que, ao a essas situações de campanha aqui e acolá, já que a
contrário do que pensa o Ministro Paulo Renato, de necessidade de transplantes, principalmente daque-
acordo com o movimento negro, as cotas não são, em les que deles necessitam para sua sobrevivência, é
si mesmas, uma política, mas um instrumento que algo com que suas famílias convivem diuturnamente.
pode ser utilizado como parte de uma política antidis- O problema crucial é a escassez de doadores
criminatória mais ampla. Nos preocupa, portanto, a de órgãos. Esse problema não é só do Brasil, mas
ênfase, a nosso ver indevida, à questão das cotas, mundial. Devemos reconhecer que o brasileiro nessa
como se estas constituíssem a única saída para que questão é extremamente humanitário. Cerca de 70%
mulheres e homens negros modifiquem sua posição da população brasileira é favorável à doação de ór-
na estrutura da sociedade. Tal ênfase apenas dá es- gãos. Contudo, a estrutura do Sistema Único de Saú-
paço para que os detratores dessas medidas ocupem de - SUS não se vem preparando na velocidade e na
o centro do debate, sem que haja espaço para a dis- intensidade que esse assunto merece. São necessá-
cussão de propostas mais abrangentes, como as rias estruturas específicas de apoio para transplantes
analisadas no Documento do Fórum Nacional de em hospitais públicos e conveniados. Freqüentemen-
Entidades Negras. te, o número de leitos é reduzido quando comparado

O Movimento Negro espera que os membros ao incremento de transplantes em nosso meio.
desta Casa, como representantes da sociedade brasi- É importante também esclarecer a população
leira, dêem um basta à forma hipócrita e irresponsável brasileira que não é preciso ter medo da política de
como o Governo brasileiro tem ridicularizado a ques- doação estabelecida pela Lei n° 9.434/97. E por que
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Os policiais federais, reunidos no VII Congresso
Nacional da categoria, convocado pela Federação
Nacional dos Policiais Federais - FENAPEF, entidade
máxima de representação dos servidores do Depar
tamento de Polícia Federal vêm, em carta aberta à
Sociedade, denunciar a ausência do Estado no en
frentamento ao crime organizado, ao narcotráfico,
aos crimes contra o sistema financeiro, contra a or
dem fiscal e a corrupção de todo o gênero.

Nesta quadra particularmente difícil da vida na
cional, a Sociedade brasileira vê-se refém da violên
cia, da impunidade e da corrupção, decorrência da
falta de uma poHtica de segurança pública que entre
gue ao cidadão a tutela estatal que lhe é devida.

A era FHC, permeada por um sem número de
pacotinhos performáticos, preparados sob medida
para os noticiários do horário nobre, ainda não teve
sensibilidade politica e humildade para reconhecer
seus erros e a necessidade de discutir com a Socie
dade esse grave problema que assola a nação. Os
pacotes se sobrepõem e sequer lembramos do teor
do último, esquecidos pelo próprio Governo, impopu
lar e imobilizado no que diz respeito a iniciativas polfti
cas e sociais na área da segurança pública.

O Governo reitera seus erros ao não lançar um
programa social de combate à violência com priorida
de absoluta na geração de emprego, na distribuição
de renda e na educação e, principalmente, por não
contemplar a juventude. De forma prepotente atrope
la os governos estaduais e deixa em segundo plano a
participação do Congresso Nacional, da Sociedade e
das entidades de classe para a formulação de urna
politica de segurança pública para o Pais. Para agra
var ainda mais, inclui dentre as medidas que anuncia
um apelo vazio à repressão pura e simples do movi
mento social.

O Governo FHC, com sua ampla maioria parla
mentar, só não faz as reformas que não quer. Não
quer fazer a Reforma Agrária, a Reforma Tributária, a
Reforma do Sistema Financeiro e a Reforma Política.
Assim como não quer fazer a Reforma do Sistema de
Segurança Pública.

O Ministério da Justiça distancia-se cada vez mais
dessa problemática. Perde sua competência a olhos
nus, devido à sua ineficácia e dificuldade operacional.
Hoje toda a politica de segurança pública é formulada
pelo Gabinete de Segurança Institucional, Ministério
Extraordinário e privativo de Oficiais-Generais, tendo o
Ministério da Justiça como (inoportuno) colaborador.CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR

não é preciso ter medo? Porque o Conselho Federal "CARTA DE BRASíLIA
de Medicina do Brasil já regulamentou os critérios de
morte cerebral. Hoje, a morte cerebral pode ser diag
nosticada em qualquer hospital onde haja um clínico
geral e se possa fazer um eletroencefalograma ou
uma arteriografia cerebral. Nessas condições é pos
sivel. Estudos nesse sentido mostram claramente
que a possibilidade de equívocos ou de reversibilida
de, quando estabelecida a morte cerebral, é pratica
mente inexistente.

Vale ressaltar que hoje o problema no Brasil, no
tocante aos transplantes de órgãos, não está ligado à
aplicação da lei, mas depende de modificações no
Sistema Único de Saúde, da adequação dos procedi
mentos e do uso dos transplantes. Depende também
da mudança dos procedimentos de alto custo para
que se criem estruturas especificas que possam au
mentar o número de órgãos disponíveis e capacitar
hospitais e grupos no sentido de que haja um trata
mento mais adequado àquelas milhares de pessoas
que necessitam de transplante em nosso meio.

Sr. Presidente, é importante ressaltar que exis
tem ainda alguns aspectos relacionados à bioética,
com relação principalmente a transplante de órgãos
em seres humanos vivos. Essa situação foi minorada
com a presença das listas únicas. É fundamentallem
brar que, na maioria dos casos, utilizando-se órgãos
de cadáveres, há êxito com relação à politica de
transplante no Brasil.

Por último, gostaria de ressaltar que a pesquisa
de clonagem de células a médio e longo prazo certa
mente será a janela responsável pela obtenção, a
partir de células embrionárias pluripotentes, de teci
dos e órgãos para fazer transplantes e, assim, diminu
ir o risco para milhares de pessoas que se encontram
aguardando a sua vez para ter melhor qualidade de
vida. Lembro que o transplante é fundamental para
garantir a sobrevivência de milhares de brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Depu
tados, gostaríamos, hoje, de registrar nos Anais desta
Casa a chamada "Carta de Brasilia", documento ela
borado no VII Congresso Nacional dos Policiais Fede
rais e que expressa a grande insatisfação da catego
ria com os rumos da carreira de policial no Brasil.

Apoiamos a luta dessa categoria e os encami
nhamentos que solicitam do Governo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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Isso por si só nos mostra o retrocesso e lamen- vada para a execução de serviços administrativos,
tavelmente a certeza de que o Governo optou por ca- manipulando informações sigilosas, periclitando as-
minhos extremamente equivocados ao subordinar sim a eficácia da atividade policial.
questões voltadas à segurança pública à política de Advogamos assim o resgate da dignidade dos
defesa nacional. Não podemos aceitar que em pleno servidores administrativos, hoje, lotados no Departa-
século XXI a segurança pública, atividade de caráter mento de Polícia Federal como integrantes do quadro
eminentemente civil, seja elaborada e executada pe- de apoio às atividades da Instituição, a ser reconheci-
las forças armadas. Isso sim coloca em risco o Estado do prontamente pelo poder executivo, resgatando a
Democrático de Direito. histórica injustiça perpetrada contra esses valorosos

O Plano Nacional de Segurança Pública, lança- profissionais que criam as condições logísticas im-
do no ano passado como a grande solução para o prescindíveis para a atividade fim do departamento.
País, não passa de uma mal sucedida peça de marke- Com o mesmo espírito libertário e sem medo de
ting. Os recursos previstos, na ordem de 403 milhões enfrentar o novo, queremos reinaugurar a legalidade
de reais para o ano de 2001, se analisados friamente no Departamento com o pronto reconhecimento da
nos mostram que o investimento anual nessa área, possibilidade jurídica da promoção, prevista no art. 39
por habitante, não passa de um dólar. Ora, o cidadão da Constituição e reconhecida pelo STF, a partir do
não pode estar protegido com investimentos que não primeiro provimento, exclusivamente por concurso,
chegam a um centavo por dia. dos cargos que encontram-se na base da Carreira

O País perdeu seis anos no combate ao narco- Policial Federal. Isto porque, em sendo única a carrei-
tráfico e ao crime organizado. A direção da Polícia Fe- ra, afronta os princípios mais comezinhos de direito o
deral abriu mão da iniciativa das ações frente ao cri- acesso externo diretamente ao seu topo. Neste ponto
me, abandonou tais iniciativas, transformando o DPF não há uma questão jurídica a ser vencida; trata-se de
em uma polícia burocrática que só age mediante re- uma ilegal política de recursos humanos do DPF.
quisição, fazendo letra morta do dispositivo legal que Devemos ter a coragem de rever o instituto do
lhe permite agir de ofício. Fica cada vez mais patente inquérito policial, figura inquisitorial que já não pode
para a Sociedade que a direção da Polícia Federal a mais conviver com as liberdades democráticas. Além
transformou em um departamento de Governo, para de constituir-se em um verdadeiro óbice à entrega cá-
defender os interesses do executivo, e não uma polí- lere da prestação jurisdicional confere poderes de ju-
cia para a defesa da sociedade. risdição à autoridade administrativa, como a insólita

No enfrentamento ao crime organizado e à cor- figura do indiciamento, que pretendemos ver banida.
rupção, o referencial para a Sociedade passou a ser o Por entendermos que a atividade policial federal
Ministério Público, instituição que se fortaleceu pelo deva ser eminentemente investigativa e resumir-se à
exercício pleno de suas prerrogativas e competências. produção da prova, não podemos nos compadecer

Nada obstante, não haverá solução permanente com iniciativas que pretendem constitucionalizar o
sem uma política de valorização do cidadão que perfaz que deveria ser devolvido para a lata de lixo da histó-
a figura de agente de segurança pública. Assim, quere- ria. Desta mesma forma, e porque não somos vocaci-
mos resgatar o impositivo constitucional que nos fez onados para as carreiras jurídicas, queremos uma
estruturado em carreira única e exclusiva de Estado. Polícia Federal profissional, técnica preparada para

Não abrimos mão desse status que nos foi confe- os desafios desse novo século e saneada dos rábulas
rido pelo poder constituinte. Isto porque não é admissí- que a pretendem como carreira jurídica. Estas são as
vel que esta atividade, estratégica para a segurança do linhas mestras para uma nova política de recursos hu-
Estado e da Sociedade, venha a ser desempenhada manos e operacionais que pleiteamos para o Depar-
por terceiros não vinculados funcionalmente à admi- tamento de Polícia Federal e que queremos ver inseri-
nistração pública. Denunciamos a política deliberada tas na nossa Lei Orgânica. Repudiamos a proposta
de fragilizar setores da Instituição com e propósito de engendrada pela direção da Polícia Federal sem con-
terceirizar algumas das competências hoje exercidas sultar as entidades representativas dos servidores in-
em caráter exclusivo pela Polícia Federal. Nessa maté- tegrantes da Carreira Policial Federal.
ria, a insegurança jurídica e a instabilidade funcional, Além do desrespeito a este aspecto formal -
decorrentes da terceirização, atentam contra a expres- para nós inegociável, vez que mancha o processo
sa vedação de delegação de competência. com a nódoa indelével do autoritarismo e marca-lhe

Esse arbítrio é facilmente identificado ao verifi- de forma indefectível com um mal congênito. quere-
carmos a contratação de mão de obra da iniciativa pri- mos afirmar nossa posição contrária no mérito, posto



Maria Lúcia Fattoreli i Carneiro·
Sob o simpático nome de "Código de Defesa do

Contribuinte" o Senador Jorge Bornhausen apresen
tou o projeto de Lei Complementar n° 646/99, em pau
ta para votação no próximo dia 26-9-2001. No entan
to, o verdadeiro objetivo do projeto, é enfraquecer, di
ficultar, inibir e até inviabilizar a ação fiscalizadora do
Estado, nos três níveis de Governo. A quem isso pode
interessar? Só aos sonegadores, contrabandistas e
criminosos de "colarinho branco" que não querem ser
"incomodados" pela ação do fisco. O código não traz
uma linha sequer sobre o fortalecimento da adminis
tração tributária, cujo papel é garantir a arrecadação
dos recursos necessários ao financiamento das políti
cas públicas, de interesse da sociedade.

Também não facilita a vida do pequeno contribu
inte; não trata de justiça fiscal. Ao mesmo tempo em
que restringe a ação do Fisco na sua árdua missão no
combate à sonegação, amplia a proteção aos maus
pagadores.

Vejamos do que trata o código proposto:
Boa parte do projeto apenas repete direitos dos

contribuintes, já consagrados na Constituição Fede
ral, no Código Tributário e nos diversos regulamentos.
Portanto, em sua grande maioria é mera e desneces
sária repetição.

O "golpe" está nas novidades introduzidas pelo
novo código que, de acordo com a Procuradora da Fa
zenda Nacional Dr" Cláudia M. P. B. Dias, "em algumas
passagens propõe a absurda instituição da suprema
cia do interesse privado sobre o público, a inversão do
ônus da prova a favor do devedor e o total aniquilamen
to do poder de polícia inerente a todo órgão fiscal"; sig
nifica " aniquilamento não só dos poderes e prerrogati-
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que fere de morte avanços que conquistamos a duras adequados e salários dignos, o profissional do fisco.
penas na nossa luta e no enfrentamento que trava- O resultado é que arrecadamos muito de poucos, es-
mos, com o apoio da Sociedade, contra as forças re- pecialmente de quem consome, do trabalho e da pro-
trogradas. dução. Por isso, esperamos que a oportunidade gera-

Neste quadro de evidente aviltamento das atri- da pela votação de matéria tão controversa possibilite
buições institucionais da Polícia Federal, vimos pre- uma reflexão responsável sobre a importância da ar-
gar um mutirão social no País contra a corrupção, a vi- recadação pública e sua relação com a implementa-
olência e a impunidade. ção d~ políticas sociais e públicas.

Os policiais federais, cientes da responsabilida- E preciso arrecadar melhor, e para que isso
de social que lhe foi depositada pela Sociedade, vêm ocorra é inadiáv,e~ uma ampla r~form~ tributária .que
tornar pública, também, as moções que aprovaram tr~n~fo~m_e o Erano em fator de In~estlment? social e
em congresso e que assim vão deduzidas: ?lstnbUlçao de re~da. Por este ~OtIVO, sug.enmo~ a I~-

Moção de repúdio ao projeto de lei que introduz Itur~ atent~ do artigo e a reflexao sobre a Importancla
a proibição aos membros do Ministério Público de Ii- social do fisco.
vremente manifestarem-se sobre as investigações ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

que conduzem; PROJETO DECLARA GUERRA
Moção de repúdio à intervenção das Forças CONTRA OS VERDADEIROS CONTRIBUINTES

Armadas nas atividades policiais;
Moção de repúdio à malversação e desvirtua

mento da Lei de Refinanciamento de Dívida Tributária;

Moção de repúdio à atitude passiva e servil do
Governo Brasileiro frente ao Fundo Monetário Inter
nacional e à Gestão da Dívida Externa Brasileira;

Moção de apoio à instalação de Comissão Par
lamentar de inquérito para apurar as denúncias de
corrupção no Governo Federal.

Brasília, 24 de agosto de 2001. - Federação Na
cional dos Policiais Federais - FENAPEF.

O SR. PRESIDENTE (MARÇAL Filho) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Carlito Merss.

O SR. CARLlTO MERSS (PT-SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupamos a tribuna desta Casa para divul
gar artigo produzido por Maria Lúcia Fattorelli Carnei
ro, Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal- UNAFISCO Sindical, em
Belo Horizonte, Minas Gerais, que tece comentários
sobre a votação do Código de Defesa do Contribuinte,
matéria que está sendo analisada pelo Senado Fede
ral nesta semana. O texto demonstra, com a proprie
dade de quem trabalha no fisco, que esse código,
gestado sob o argumento não convincente de prote
ger o pequeno contribuinte e instalar a modernidade
espelhada por leis americanas e espanholas, na ver
dade contrabandeia regalias para quem não respeita
a legislação fiscal e para quem acoberta a sonega
ção, a elisão e a fraude na arrecadação pública.

Temos no Brasil um excesso de carga tributária,
uma sonegação impune e o desaparelhamento da
máquina de fiscalização, especialmente devido ao
modelo liberal que não valoriza, com equipamentos
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vas da administração fazendária, mas também das ga- - Toma Inviável ação fiscal em grandes Conglo-
rantias e privilégios do crédito tributário". merados Econômicos

Para ilustrar, destacamos alguns dos absurdos O procedimento fiscal terá prazo curto e impror-
propostos rogável. O mau contribuinte, que presta as informa-

.Consagra a Concorrência Desleal ções de forma incompleta e evasiva, omite dados, difi-
, .".", _. culta e atrasa a ação fiscal, poderá lançar mão de inú-

, ~xtl~g,~e a eXlge~~la d: certldao ne~tlv~ de.d~- meros artifícios protelatórios, visando impedir a apu-
bltos f!s~als_ para p~rtl~lpaçao em concorr~n~la publl- ração dos fatos geradores de tributos. Além disso, o
ca e IIcltaç.oes, preJudlca.ndo ~ bom contnbulnte que código propõe exíguo prazo para a conclusão dos tra-
paga se_us Impo~tos em dia, pOIS certamente seus pre- balhos, o que beneficiará as grandes empresas e ins-
ços serao superiores aos. dos devedores c~ntumazes tituições financeiras que, pela complexidade quanti-
que, exat~mente por ~ratl~arem a sonegaçao, co~s.~- dade de operações, têm ações fiscais sempre mais
guem pr~tlcar pr:ços Infenore~, solapan?o.a possl~lh- demoradas. Mais urna vez o código está se prestan-
dade d~ In~tataçao de um regl~e economlco de livre do a proteger os mais pod~rosos.
concorrencla. Portanto, este artigo serve somente ao . _. . .
sonegador e é contrario à sociedade. • Burocratiza a relaçao Flsco/Contnbulnte

-Acaba com o flagrante Fiscal De acordo com o código proposto. o contribuinte
'" . . somente prestará informações por escrito e em prazo

,O contribuinte ~er~ que ser aVisado, c?m,,5 .(~In: não inferior a 5 dias, o que inviabilizará procedimentos
co) dla~ de antecedencla, de que re~~ber~ a vl~lta fiscais em grandes conglomerados, uma vez que o
d~ ~m fiScal. E a palavra correta é VISita, Sl~, pOIS o prazo para a conclusão se restringirá a apenas 120
codlgo proposto acaba com o flagrante. Isto nao altera dias ao todo. Isso significa o impedimento à ação fiscal!
nada a relação entre o fisco e o bom contribuinte, mas C . . "I t" ." P t' d . d. . - na mais uma ns ancla roeras Inan o aln a
para o sonegador, fraudador, praticante de cnmes , .. t~ I t d .. t r f I
como a lavagem de dinheiro, esse aviso é fundamen- mais o Ja ~o e~ o~r?ce~ a miniS ~a ~v~ Isca
tal, pois, assim, ele terá tempo de esconder provas e O projeto I~St~~1 uma defe~ previa, sem s~uer
documentos que o incriminem. esclarecer seu Significado. Considerando todas as Ins-

E I f - F I tâncias administrativas e judiciais já existentes, esta
• ngessa a nves Igaçao Isca pode ser considerada uma proposta exorbitante, visan-
Ao iniciar o procedimento fiscal junto ao contri- do a atrasar ainda mais a administração tributária.

buinte, o fiscal terá de anunciar precisamente os li- • Permite Manobras Processuais para "Legali-
vros que examinará e o assunto que pesquisará. Mais zar" a Sonegação
unia vez, para o bom contribuinte, isto nada altera. . . _
Para o sonegador, trata-se de uma forma de impedir Em processo.s de consulta, o códlg? ~ropoe pra-
que a fiscalização, ao verificar seus livros, detecte fra- ~o de ap~nas 45 dias, prorrogável.u~a unJca vez, p.or
udes omissões sonegações, privilegiando o infrator. Igual peno~~ para que a, repartlça.o se pronuncl~.

, .'. Caso contrano, prevalecera o entendimento do contn-
• Restnnge o Exame de livros e Documentos buinte, por mais estapafúrdio e contrário que seja ao
A fiscalização ficará limitada ao exame de Ii- interesse público. Os sonegadores podem até armar

vros e documentos restrito à área de sua competên- a estratégia de "entupir" a repartição com milhares de
cia. Isto é absurdo, pois impede, por exemplo, que o processos de uma só vez, o que inviabilizaria a análi-
fiscal federal confira o valor declarado das vendas se e as respostas neste prazo restrito, pois é pública e
no livro do imposto estadual (ICMS). Esta vedação notória a escassez de pessoal nas repartições públi-
só se presta a proteger o sonegador, pois em nada cas de todo o País.
afetaria o ~om ~ontribuinte que tem sua es~ri!a em -Desampara o fiscal diante do crime organizado
ordem. Alem diSSO, trata-se de grave restnçao ao V d f' I' - f o h de, . . .. à e a que a Isca Izaçao se aça ac mpan ar
exe~clclo da atividade Fiscal e ao combate sone- força policial, exigindo que dependa de autorização
gaçao. judicial. Este dispositivo cria entrave à fiscalização e

• A Confissão deixa de ser a mais importante agrava o risco fiscal, pois em diversos casos a requisi-
das provas ção de força policial se faz necessária durante a exe-

Não poderá ser utilizada a confissão ou declara- cução dos trabalhos, sendo que a exigência de ordem
ção de culpa do contribuinte, ou seja, se durante o pro- judicial poderá implicar na subtração de provas ou até
cedimento fiscal, o próprio contribuinte confessar irre- evasão de criminosos, tendo em vista a demora do ju-
gularidades, sua confissão não servirá como prova. diciário de se pronunciar sobre esses pedidos. Tra-
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ta-se de dispositivo que só favorece o sonegador e Iidade, trata-se de uma guerra contra o bom contribu-
enfraquece a fiscalização. inte e contra os cidadãos de nosso País.

- Acaba com o cadastro de Inadimplentes Maria Lúcia Fattoreli i Carneiro é presidente do
O código busca a liberalização total das rela- Unafisco Sindical em Belo Horizonte e Coordenadora

ções entre o fisco e o contribuinte: ainda que a co- do Fisco Fórum MG, Fórum permanente das entidades
brança já esteja na fase extrajudicial, ou seja, depois representativas do fisco em Minas Gerais (MIl, Anfip,
de todas as oportunidades de defesa, percorrida toda AFFEMG, Sindifisco, Sinfisco, Sindifisp, Unafisco-MG e
a esfera administrativa e judicial, permanecendo ain- Unafisco Sindical) FONTE:alvano@uol.com.br
da inadimplente, quer o código que o contribuinte te- O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo a
nha o mesmo acesso às linhas de crédito, aos benefí- palavra ao Sr. Deputado Henrique Fontana.
cios fiscais, ficando o fisco impedido de interditar es- O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem re-
tabelecimento. visão do orador.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Deputa-

-Dificulta a execução fiscal dos, senhoras e senhores que acompanham a ses-
Revoga artigos da Lei de Execução Fiscal, difi- são da Câmara Federal, exatamente no dia 25 de ju-

cultando ainda mais a execução da dívida ativa, to- lho, ou seja, há 60 dias, a primeira categoria de servi-
mando a sonegação de impostos um grande negócio!!! dores federais entrou em greve para lutar por um rea-

Feitos estes esclarecimentos, cabe perguntar: juste salari~l, passados! anos se~ que nem u~ cen-
1. Por que o Senador Bornhausen está queren- tavo d~ reajuste tenha Sido concedido ao~ serVidores

do defender o sonegador? federaiS, que acumulam uma perda salanal de 75%.

2 A d t d d t Os Líderes do Governo e Ministros envolvidos
. quem os epu a os e sena ores que vo a- . t- t d f d' ..- 'bl'

rem a favor deste código estarão representando? com a area e~ enta o c~n un Ir a opln~ao pu Ica
. . . . . . com alguns numeros manipulados. O pnmelro que

_ 3.? CO?/go_ propos~~ dIfIculta e ~te Impede_a quero desmentir desta tribuna é aquele que diz que,
açao da f1scahzaçao, pr?plclando gara~tlas e proteçao na verdade, os salários dos servidores públicos fede-
ao sonegador. A quem Interes~ tanta I~punldade? rais têm sido, sim, reajustados. Vou dar o número com

4. ?recurso son~gado fica na mao dos cor~up- o qual trabalho, e desafio os Líderes do Governo que
tos e d~lxa de ser apl~c~do pelo Esta~o em saude, o desmintam: 80% de todos os servidores públicos fe-
ed~~aç~o, reforma agrana, etc. A quem Interessa tan- derais não tiveram qualquer reajuste ao longo dos úl-
ta InJustiça? timos sete anos. Trata-se, pois, de uma política meto-

Quem precisa de proteção é a sociedade, não o dicamente perversa para evidentemente descaracte-
sonegador. O que o código propõe em favor do forta- rizar o papel do setor público no que queremos seja
lecimento da administração tributária, para que esta um projeto de Brasil, um projeto de Nação.
tenha ~ondições de exercer sua missão instituciona.1 e Sr. Presidente, passados 7 anos, nenhum cen-
garantir os recu~sos para que o Estado atenda aos In- tavo de reajuste foi concedido, mesmo depois de ser
teresses da SOCiedade? Absolutamente nada! declarado fora-da-Iei o Presidente da República, Fer-

Trata se de um grande engodo! Visa apenas en- nando Henrique Cardoso. Por decisão do Supremo
fraquecer a fiscalização e dar mais garantia e prote- Tribunal Federal, o Presidente da República está fora
ção aos grandes sonegadores? da lei desde junho de 1999, quando completaram os

Este código é uma verdadeira guerra contra os primeiros 12 meses.
contribuintes honestos e contra aqueles cidadãos que Existe uma legislação absolutamente transpa-
se orgulham de pagar em dia seus impostos, pois têm rente e indubitável, no sentido de que, no mínimo,
a consciência da necessidade de sua participação no deve ser dado um reajuste anual linear a todos os ser-
financiamento do Estado. vidores para repor a perda inflacionária. Eis que, para

A aprovação desse código contribuirá para cumprir essa legislação - e tal ainda não foi feito -, o
transformar o Brasil no paraíso de sonegadores, con- Presidente anunciou um reajuste de 3,5% para os
trabandistas, traficantes e criminosos do colarinho servidores públicos federais. Ora, este reajuste é uma
branco. afronta, uma provocação, talvez mais uma tentativa

Todos os que não se interessam pela instalação de alguém que quer complementar a desestruturação
desse quadro (governos, autoridades e nós, do fisco), do setor público do País.
devemos nos mobilizar para esclarecer a opinião pú- Outro dia, li um artigo - não me recordo qual, em
blica quanto à verdade que está por trás dessa pro- que o analista abordava o tema dessa forma - em que
posta de "Código de Defesa do Contribuinte". Na rea- se dizia que parecia que o atual Presidente tinha es-



45414 Quarta-teira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

colhido governar contra os servidores públicos fede
rais, como, se alguém que dirigisse um país, pudesse
administrá-lo contra a sua estrutura pública!

Na semana passada, depois de praticamente
60 dias de greve de parcela dos servidores públicos
- com a adesão, nos últimos 30 dias, de diversas ou
tras categorias, atualmente atingindo a totalidade do
serviço público brasileiro -, eu e um grupo de Parla
mentares fomos recebidos pelo Ministro Martus Ta
vares. Pasmem, Srs. Deputados! A primeira frase do
Ministro foi: "O nosso Governo não negocia com ser
vidores em greve."

Qual o conceito de democracia deste Governo?
Este Governo se considera assim dono da verdade, a
tal ponto de fazer uma proposta ofensiva - do meu
ponto de vista - como essa feita aos trabalhadores
públicos?!

Os servidores públicos brasileiros - não porque
gostem, porque ninguém faz greve porque gosta - fo
ram à greve como último recurso, para recuperar uma
parcela das perdas, não só dos seus salários, mas
também da qualidade das universidades públicas, da
previdência pública e de tantos outros serviços públi
cos.

Depois de 50 dias de greve, conseguimos, com
a intermediação de Parlamentares, uma audiência
com o Ministro Martus Tavares. Vejam a que ponto
chega o autoritarismo de um governo que se conside
ra dono da verdade. Repito: o Ministro disse-nos que
o Governo não negocia com servidores em greve. Tal
vez S.Exa. queira reinventar a democracia. A greve é
um ato de pressão política secular que os trabalhado
res utilizam no limite das suas necessidades.

Evidentemente, o servidor público federal quer
ter reconhecida a sua perda salarial de 75% e obter
uma reposição que, pelo menos, recupere a quinta
parte desta perda. O Governo poderia ter oferecido
um reajuste de 15% ou 20%; mas preferiu oferecer
3,5% e quer que os trabalhadores públicos voltem ao
trabalho com esse percentual de reajuste salarial.

O Presidente da República talvez pense que os
servidores públicos federais brasileiros não tenham
dignidade a preservar, nem saibam de fato o que é o
serviço público.

Sr. Presidente, estou nesta tribuna para pedir a
V.Exa. que apele aos líderes do Governo, a fim de
abrirem uma agenda com o Presidente da República.
O Brasil não pode ficar com 500 mil servidores públi
cos federais em greve por 30, 45, 60 dias, enquanto o
Presidente da República faz de conta de que não tem
nada a ver com isso.

O País está parando! Há benefícios da Previ
dência Social que não estão sendo pagos. O ensino
nas universidades está paralisado, a pesquisa está
prejudicada e o semestre poderá ser perdido. É este o
PaCs que o Presidente da República quer?!

Em respeito à democracia, solicitamos que as
Lideranças partidárias da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal sejam recebidas por S. Exa. Que
se inicie imediatamente um processo de negociação
que ponha fim a essa greve, contrária aos interesses
do PaCs que almejamos.

O Presidente da República não pode imaginar
que não tenha nada a ver com isso. S.Exa. tem, sim;
assim como os Ministros e nós, Parlamentares. Após
60 dias de greve de servidores, S.Exa. tem a obriga
ção constitucional de abrir um espaço na sua agenda,
com vistas a alternativas que satisfaçam a classe e
ponham fim ao movimento.

Durante o discurso do Sr. Henrique
Fontana, o Sr. Marçal Filho, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. The
místocles Sampaio, § 2° do artigo 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (PMD8-MS. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sf!!. e Srs. De
putados, é com grande satisfação que venho hoje à
tribuna desta Casa para enaltecer a brilhante escolha
do Senador Ramez Tebet para a Presidência do Se
nado, na última quinta-feira.

Tal acontecimento é sem dúvida motivo de hon
ra e de sincero sentimento de realização para mim,
peemedebista, e conseqüentemente para o PMD8 de
Mato Grosso do Sul, que apresentou um de seus ex
poentes a um Ministério da República e agora o vê al
cançar, com merecido esforço, o cargo máximo do Le
gislativo brasileiro.

É preciso reconhecer homens como Ramez Te
bet, que, como outros demais nomes do PMD8, fa
zem a política que o Brasil quer e de que precisa; os
mesmos que nos momentos de maiores dificuldades
são lembrados pelo pulso firme que promove mudan
ças de real significância. Acrescento a este comentá
rio a atuação do polrtico Ramez Tebet na Presidência
do Conselho de Ética do Senado e no Ministério da
Integração Nacional.

Tomo como reconhecimento à competência e
responsabilidade dos representantes do Estado de
Mato Grosso do Sul e do PMDB a nomeação para a



Sctumbro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 45415

Presidência do Senado Federal de Ramez Tebet, ho- ção a missão de bem informar e defender os reais in-
mem que não se contenta apenas em ficar no rol de teresses da população.
pessoas com boas intenções na política brasileira, O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pronuncia o se-
partindo de forma séria para reais soluções dos pro- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
blemas nacionais. Ramez colocou nosso Estado no dos, o Município de Timóteo, no Vale do Aço de Minas
centro das decisões do País. Gerais, é certamente um dos que mais sofre as con-

Sr. Presidente, S~. e Srs. Parlamentares, como seqüências da onda de desemprego provocada pela
Vice-Presidente do Diretório Regional do PMDB no política econômica recessiva e, também, do modelo
Estado de Mato Grosso do Sul, quero dizer que o de privatização implantado no País. A cidade conta
Estado e o Partido do Movimento Democrático Brasi- hoje com cerca de 71 mil habitantes e a previsão é de
leiro continuarão trazendo para o mundo político de que ~té o próximo ano qu~se 30% dos trabalhadores
nosso País idéias, planos e soluções de prosperida- est~jam sem em~rego reglstr~do. O problema g~nha

de, que não somente dão esperanças aos brasileiros, malo:e~ proporçoe~ com a cr.\se afetando tamb~m o
como também correspondem às expectativas pelos ?OmerClo, a prestaça.o de serviços ~ a arrecadaçao.de
mesmos depositadas, fazendo-os acreditarem no que Impostos que .podenam ser revertidos em melhonas
eu ainda acredito: que o Brasil ainda tem jeito! para a comUnidade.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Pronuncia o . O q.uadro ~c?nômico-social crítico de Timóteo
. .. eXige mUita sensibilidade do Governo do PT, que atu-

segUinte dlscur~.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- almente administra a cidade, e a participação de em-
putados, gostana de apresentar nesta Casa um voto . . . d' t t'd d I d
d I h . D' t . dA' presanos, sln Ica os e en I a es popu ares no e-e ouvor em omenagem a nova Ire orla a SSOCI- . . . _

- d I d B' d FI' R' d senvolvlmento de projetos alternativos de geraçao deaçao e mprensa a alxa a umlnense, no 10 e d t d t b Ih
Janeiro, que tomou posse na noite de ontem, sob a ren a e pos o.s e ra a ~' ,
presidência do ilustre jornalista Marcos Antônio Cân- .~r. Presidente, da tnbuna desta ~~sa, em. tres
dido Manso ara o triênio 2001/2004. ocasloes somente neste_ano, denunciei os projet~s

. .' ~ _ . . . de enxugamento de mao-de-obra na CompanhIa
A Instlt~lçao, que tem sede no Munlclplo d~ ~u- ACESITA, que ao longo das décadas de 50 a 80 foi a

que de Caxias, ve~ ao longo, dos anos c?nstltUln- principal empregadora de trabalhadores na região, ao
do-se ~um_verdadeiro sustentac~~o dos ve,?ulos d~ lado da USIMINAS, em Ipatinga. Depois de privatiza-
comunlcaçao de massa ~a reglao da Baixada. E da, no início dos anos 90, a siderúrgica de Timóteo
como se foss~ ~ma das pllast~as a sustentar o pro- iniciou um processo irreversível de dispensa de traba-
cesso democratlco de uma SOCiedade que clama por Ihadores, agravando sensivelmente as condições so-
justiça social. cioeconômicas do Município.

A Baixada Fluminense é, sem dúvida alguma, No último final de semana, a imprensa trouxe a
verdadeiro manancial de fatos que aguça e excita a notícia de que a empresa mineira controlada pela
curiosidade humana. Sua localização geográfica, seu francesa USINOR vai abandonar, a partir de julho de
crescimento demográfico, sua complexidade, a misé- 2002, o setor de barras de construção mecânica, de-
ria, seu potencial de mão-de-obra e sua verdadeira sativando a única linha de aços longos de sua planta
importância no cenário político do Estado constituem industrial. Com isso, mais 220 empregados diretos e
inesgotável matéria-prima de primeiríssima qualida- 300 prestadores de serviços ligados à linha de produ-
de para quem vende informação e produto de consu- ção serão dispensados.
mo. Daí a razão da existência da Associação de A direção da empresa alega que não há lógica
Imprensa da Baixada, que se faz cada vez mais viva e econômica para manter-se no negócio de barras lon-
atuante, de forma a ajudar os veículos de comunica- gas, que exige investimentos altíssimos num merca-
ção daquela área a ocupar o seu espaço, fazendo um do onde a oferta do produto é superior ao consumo.
trabalho de regionalização da informação a fim de Não se pretende, com este apelo, interferir na
conquistar a credibilidade de um público leitor alterna- estratégia produtiva da empresa, respeitando-se a
tivo e ávido por um espaço democrático para informar sua autonomia gerencial. Mas, ao mesmo tempo, é
e ser informado. preciso destacar que há uma lógica social dramática

Reitero, aqui, as minhas congratulações à que reflete negativamente toda mudança de estraté-
nova Diretoria da Associação de Imprensa da Bai- gia implementada pela ACESITA nos últimos anos.
xada, fazendo votos de que consigam os seus Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pela pri-
membros exercer com competência e determina- meira vez, essa companhia se dispõe a sentar com a
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Prefeitura, o Sindicato dos Metalúrgicos e os empre- Os governos não devem medir esforços para
sários locais para discutir a questão. O que pedimos é preservar as vidas dos que trabalham nessa atividade
que a empresa, da mesma forma que reage às condi- de alto risco.
ções do mercado siderúrgico brasileiro e internacio- As instalações da PETROBRAS, em terra ou
nal, interaja com os setores públicos e a sociedade 10- mar, também devem ser objeto de maiores e meIho-
cal no sentido de encontrar alternativas para não ape- res atenções por parte das autoridades constituídas
nas diminuir o impa~t~ das dem!ssões, mas també~ Fazer seguros de instalações ou aeronaves
resgatar as car~~t~nstlcas pr?_mlssoras que predoml- pode proteger o patrimônio, mas certamente não pro-
navam no MUnlClplO e na reglao do Vale do Aço. tege vidas humanas.

Se as ~emis_sõ~s ?u os p~og~amas de incentivo a Portanto, desta tribuna faço um apelo e um alerta
aposen~donas sao lndlspensavels para a empre~, a ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Go-
promoçao de novos.mercados de emprego reflete dlr~- vernador César Borges, para que, com maior urgência
tamente na a~t~-estlma da pessoa, no progresso da CI- possível, medidas preventivas sejam intensificadas
dade e na f~llclda~e de um povo. MaiS uma vez faço nessas áreas sensíveis, estratégicas, de a~o risco e
este apelo:.e precIso .que todos os set~res se unam que envolvem milhares de preciosas vidas humanas.
para garantir perspectivas de desenvolVimento para a .. .
cidade. Da nossa parte, empenhamos todos os esfor- Nesta oportunldad~, ~eseJo al~da sauda~ o pa-
ços para modificar uma realidade cruel que ameaça a recer do Rel~tor.da ~omlssao Especial que define re-
atual e das futuras gerações de cidadãos de Timóteo. gras para pnvatlzaçao do setor de saneamento, que

. . estabeleceu que o controle da distribuição de água é
Era o que tinha a dizer. exclusivo dos Municípios, mesmo em áreas metropo-
O SR. JAQUES WAGNER (PT-BA. Pronuncia o litanas. O referido parecer coloca novas dificuldades

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- ao projeto de privatização da EMBASA, embalado
tados, uma explosão ocorrida no último dia 21 em pelo Governo da Bahia, que, segundo o IBOPE, conta
uma indústria petroquímica em Toulouse, sul da Fran- com 64% de rejeição e repúdio por parte da popula-
ça, provocou a morte de 18 pessoas e causou feri- ção baiana.

mentos em outras 658. Em sintonia com outras forças políticas, continu-
O Primeiro-Ministro francês, Lionel Jospin, man- aremos dialogando com a sociedade de nosso Esta-

dou investigar as causas da explosão, que deixou no do, no sentido de conscientizar de que a privatização
ar uma nuvem e um forte odor de amoníaco, o que fez da água é um crime de lesa-humanidade e que tal
com que as autoridades ordenassem que os morado- projeto merece o nosso repúdio.
res permanecessem em suas residências. Era o que tinha a dizer.

Os !ndí~ios encontrados até ? mo~ento apo~- O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.
tam ~a dlreçao de que um lamentavel aCidente tena Pronuncia o seguinte discurso.) _Sr. Presidente, Sras.
ocorrido em Toulouse. e Srs. Deputados, em reunião de emergência, realiza-

Sr. Presidente, o Pólo Petroquímico de Camaça- da ontem, para debater a acelerada elevação do dólar
ri, localizado no Município de Camaçari, na Bahia, perante o real, o Presidente Fernando Henrique ado-
agrega algumas dezenas de indústrias, onde traba- tou importante decisão com vistas ao enfrentamento
Iham mais de 5 mil pessoas. das atuais dificuldades nas contas externas brasilei-

No Pólo Petroquímico de Camaçari uma explo- raso De fato, ao reunir Ministros da área econômica,
são, como a que ocorreu na indústria petroquímica de de forma emergencial, o Presidente busca dar uma
Toulouse, teria conseqüências muito mais devastado- resposta efetiva diante do agravamento da situação.
raso Uma explosão como aquela na COPENE, por internacional, cujos efeitos sobre a economia e, so-
exemplo, poderia desencadear uma série de explo- bremodo, o comércio no mundo inteiro já evidenciam
sões no pólo petroquímico, com milhares de vítimas acentuado desaquecimento do mercado.
fatais e um prejuízo incalculável para a economia da Não há dúvidas de que o delicado momento, de-
Bahia e do País. sencadeado pelos atos terroristas praticados contra os

Assim sendo, desejo alertar as autoridades do Estados Unidos em 11 de setembro último, provoca ins-
Governo Federal e do Governo da Bahia, como tam- tabilidade econômica, além de confrontos diplomáticos,
bém aos empresários, para que procedimentos de políticos e militares, com graves conseqüências sociais,
segurança sejam intensificados ao mais elevado grau tanto nos países desenvolvidos, como, notadamente,
no Pólo Petroquímico de Camaçari. nas nações em desenvolvimento e emergentes.
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Reflexo dramático para o Brasil, Sr. Presidente, mistas, mas reconhecida até pelo Presidente FHC,
decorre da sensível queda no fluxo de investimentos que, conforme pronunciamento no Dia Mundial do
diretos estrangeiros, cuja previsão para o corrente Meio Ambiente, em junho passado, alertou para a ne-
ano, em nível mundial, revela diminuição superior a cessidade de preservação das fontes naturais, dos
40% do total verificado em 2000. Ou seja, segundo rios e mananciais.
estimativas do mercado e também do Governo, o Bra- O problema é mundial. No mundo inteiro, o qua-
sil deverá receber em 2001 cerca de US$18 bilhões, o dro é de escassez e mau uso da água. A escassez é
mesmo montante a ingressar no País no próximo ano, causada, segundo a Organização das Nações Uni-
aliás bastante inferior diante das nossas necessida- das (ONU), pela combinação de crescimento popula-
des para fechar as contas externas, uma vez que o cional exagerado e inexistência de reservas naturais
déficit das contas correntes deve atingir mais de para suprir tal demanda. Somente nos últimos vinte
US$27 bilhões em 2001 , e, aproximadamente, US$25 anos, a população mundial aumentou em mais 1 bi-
bilhões em 2002. Ihão e 800 milhões de pessoas, e esse novo contin-

Precisamos, portanto, diminuir consideravelmente gente diminuiu um terço do suprimento de água do
a dependência de financiamentos externos, alternativa planeta.
igualmente escassa e cada vez mais onera. E a solu- Segundo a ONU, o planeta conta hoje com 6 bi-
ção, Sr. Presidente, passa pelo incremento de nossas Ihões de pessoas. Em 2010, contará com 6,79 bi-
exportações, para o que se impõe o estabelecimento de Ihões; em 2020, com 7,5 bilhões, em 2025, com 8 bi-
uma política vigorosa vonada para o setor, capaz de es- Ihões e, em 2054, será rompida a barreira dos 9 bi-
timular a expansão do número de empresas brasileiras Ihões de pessoas.
que conseguem competitividade para vender ao exteri- Em apenas cinqüenta anos, a civilização
or, número esse ainda bastante reduzido. pós-guerra conseguiu provocar redução na disponibili-

Freqüentemente, o Governo promove anúncios, dade de água doce em cerca de 62,7% das reservas
com frases de efeito, de que exportar é prioridade, mundiais. Na América do Sul, essa redução chega a
sempre procurando atribuir ênfase e procurando de- 73% e, no continente africano, a 75%. Os efeitos disso
monstrar sua intenção de realmente traduzir em atos já podem ser observados nas secas, na erosão dos 50-

concretos o propósito de facilitar as atividades exporta- los e na desertificação de várias regiões. No Brasil, o
doras. No entanto, até hoje tais manifestações não fenômeno da desertificação já atingiu mais de 574 qui-
passaram de tentativas frustadas, pois, mesmo com a lômetros quadrados, ou seja, um terço do território nor-
crescente desvalorização de nossa moeda, o saldo destino. A vazão de grandes rios tem diminuído, preo-
das exportações frente às importações não ultrapassa cupando os estudiosos e ambientalistas.
a casa de US$1 bilhão nesses nove meses de 2001. Entre 1980 e 1995, a quantidade de água dispo-

Espero que a decisão do Presidente Fernando nível diminuiu 37% no mundo, e, entre 1990 e 1999, o
Henrique, ao criar a Comissão Executiva de Comér- consumo da água disponível passou de 400 quilôme-
cio Exterior, a ser presidida pelo Ministro do Desen- tros cúbicos anuais para 3.200 quilômetros cúbicos
volvimento, Embaixador Sérgio Amaral, para atuar anuais. Nas primeiras décadas do século XXI, a ex-
nos moldes da atual Câmara de Gestão da Crise de pectativa é de que o consumo global chegue a 8.500
Energia, produza resultados positivos nas exporta- quilômetros cúbicos/ano. Atualmente, estão disponí-
ções do País, a fim de que possamos vencer tantas veis para consumo 10,7 milhões quilômetros cúbicos,
dificuldades e enfrentar melhor os impactos da crise uma quantidade insuficiente, considerando-se as es-
internacional. timativas que prevêem que, no ano 2005, aproxima-

o SR. JOSÉ LOURENÇO (PMDB-BA. Pronun- damente 4 bilhões de pessoas, cerca de 60% da po-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. pulação mundial, estarão vivendo em áreas urbaniza-
Deputados, a crise energética evidenciou um proble- das, aumentando em muito a demanda de água.
ma até então encarado com timidez ou indiferença O problema é facilmente compreendido quando
pelo Poder Público em todos os níveis: a iminente cri- se olham os números em questão. De toda a água
se da água, resultado da superexploração e falta de existente no planeta, apenas 2,5% é doce, já que
preocupação ambiental com os mananciais. 97,5% formam os mares e oceanos. Dos 2,5% de

Má distribuição da água, desmatamento, des- água doce, 1,7% é no momento inutilizável, pois for-
perdício e conflitos de uso são alguns dos problemas ma as calotas polares e as geleiras. Resta no mundo
que tornam a escassez de água não mais uma preo- apenas 0,8% de água doce e acessível, criando um
cupação apenas de ambientalistas e técnicos alar- impasse para as gerações futuras e até a possibilida-
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de, segundo a ONU, de uma guerra mundial, provoca- rastando para os mananciais grandes quantidades de
da pela disputa do produto. poluentes cada vez que o ciclo se completa.

Mas o que fazer para que no futuro se tenha O Brasil está no centro da discussão mundial
água limpa e boa para o consumo humano, já que sobre o futuro das águas por dois motivos antagôni-
30% dessas reservas já foram estragadas pelo mal cos, mas complementares: o país que mais tem água
uso do ambiente, como a destruição das matas cilia- no mundo, com 17% das reservas mundiais, 50% de-
res, contaminação por esgotos domésticos e dejetos las situadas no Amazonas, é, ao mesmo tempo, o que
industriais, salinização de lençóis, aterros e assorea- mais desperdiça.
mento de rios, o que faz com que, hoje, um terço da O Brasil segue também a tendência mundial de
humanidade já não tenha acesso a água potável de gastar maior percentual de água na agricultura. Se-
boa qualidade? gundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e

Para os ambientalistas, a situação mundial é Estatística, consome 59% (683,3m3/s) na agricultura,
gravíssima. A luta no Oriente Médio se dá em parte 18,6% (215m3/s) na indústria e 22,4% (255,1 m3/s) no
hoje por causa das escassas reservas de água na re- abastecimento doméstico. Assim, diferentemente dos
gião de Gaza e nas Colinas de Golan. Dois terços da outros países, o Brasil gasta mais água no abasteci-
água consumida por Israel provêm dos territórios ocu- mento doméstico do que no abastecimento industrial.
pados e cerca da metade das instalações hidráulicas O problema da escassez também atinge o Brasil
israelenses encontram-se em regiões que não faziam da pior forma possível. O Brasil é o país do mundo
parte do seu território antes de 1967, época da ane- que mais degrada as suas reservas, pois não possui
xação dos territórios palestinos. serviços de esgotamento sanitário e de saneamento

Uma pesquisa realizada pela ONU em 118 paí- básico.
ses fez uma projeção entre a oferta e a demanda de O Brasil carece também da consciência de que
água até 2025 e conclui que dezessete países estão a água é um bem estratégico de suma importância
com absoluta insuficiência de água, locais que não te- para o futuro. Recife, por exemplo, representa uma si-
rão água suficiente para manter o nível de produção tuação emblemática em relação à forma como a água
agrícola nem satisfazer suas necessidades industria- é vista no Brasil. Conhecida como a Veneza brasileira
is e domésticas. Segundo a ONU, a escassez do pro- (alusão à cidade italiana de Veneza cortada por cana-
duto tem sérias implicações econômicas e vai com- is), por estar na foz de dois grandes rios (Capibaribe e
prometer seriamente o desenvolvimento de cerca de Beberibe), sofre com o problema da falta de água pelo
cinqüenta países por volta do ano de 2025. De acordo alto grau de poluição dos seus rios. Isso mostra que o
com a ONU, a escassez das reservas de água no Brasil não tem políticas públicas para a água, que im-
mundo pode levar o planeta, até 2050, a uma outra plica a preservação dos mananciais e o controle e
guerra mundial. gestão do uso.

Em meados da década de 90, o mundo tomou De todo o consumo de água para uso humano,
consciência da importância da água. Mas essa cons- 60% estão na agricultura. Mas o Brasil é um dos paí-
ciência ainda é restrita a cientistas, estrategistas polí- ses mais perdulários em relação ao consumo de
ticos e grandes empresas multinacionais. Entre os água. Um exemplo de bom uso dos recursos hídricos
poucos que antevêem o problema estão aqueles que disponíveis é o da Alemanha. Na Agenda para o Sé-
enxergam o lucro, transformando a água em fonte de culo 21 o país estabeleceu a meta de economizar
negócios. Essas pessoas descobriram que, em futuro 30% de água até o ano 2000. O desafio foi atingido
próximo, a água deve virar uma mercadoria como é três anos antes, em 1997.
hoje o petróleo. Por isso, as grandes empresas multi- Teço essas considerações, Sr. Presidente, Sras.
nacionais estão comprando grandes áreas de ma- e Srs. Deputados, para falar sobre as tentavas de pri-
nanciais no Brasil e estão de olho no Amazonas. vatização da água no Brasil.

A água vai substituir no futuro a importância que As tentativas de privatização das companhias
hoje tem o petróleo. Enquanto o petróleo é uma fonte de água no Brasil esconde um dilema que os bispos
de energia substituível, a água não é. Além disso, no da Igreja baiana vêem colocando em evidência em
ciclo natural (evaporação/condensação/chuvas) a suas pregações contra a venda da EMBASA. O racio-
água se renova na mesma proporção, mas tende a di- cínio é o seguinte: com a escassez da água no futuro,
minuir a quantidade cada vez que o ciclo se realiza, quem detiver o controle do produto no planeta terá
já que sofre a interferência da poluição ambiental, ar- condições de ditar as regras.
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Essa escassez indica o caminho do lucro a
grandes grupos empresariais, especialmente da
França, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos, que
controlam o abastecimento de água em vários países
do mundo. Na liderança desse processo e de olhos
atentos no Brasil, estão as gigantes multinacionais da
água, como os grupos Vivendi e o Suez-Lyonnaise,
da França, e as americanas do setor energético,
Enron, AES e Duke.

Segundo cálculos dos especialistas, existem no
mundo 10,7 milhões de quilômetros cúbicos de água
doce passíveis de exploração. Como a média anual
para o consumo doméstico é de apenas 8% do total,
temos disponíveis tão-somente 856 mil quilômetros
cúbicos de água para o consumo humano por ano. É
pouca quantidade que acirra a disputa global pelo
controle.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Brasil,
o desperdício de água é oficial e atinge a todas as dis
tribuidoras em todos os Estados da Federação. Os nú
meros do desperdício variam de 30% a 70%, a depen
der do Estado, e o abastecimento humano transfor
mou-se em problema muito sério no País. Em meu
Estado, na Bahia, o desperdício chega a 45% do con
sumo total da água distribuída pela EMBASA, a nossa
empresa de saneamento e abastecimento de água.

Mas o problema do desperdício torna-se ainda
mais grave quando o semiárido nordestino sofre pro
blemas crônicos de abastecimento de água, acarre
tando graves conseqüências sociais, a exemplo do
êxodo rural e a explosão demográfica nas cidades. A
esmagadora maioria dos Estados brasileiros não tem
estratégias para levar água de boa qualidade aos lo
cais mais secos e distantes.

Não só o bolso do consumidor é atingido pela
falta de políticas públicas e pelo desperdício da água
no Brasil, mas também a saúde. A água brasileira não
é considerada de boa qualidade. Isso acarreta um ou
tro problema, pois obriga que as empresas de distri
buição usem quantidade de cloro acima do normal
para conter os focos de contaminação. Esse excesso
de cloro vai para o organismo do consumidor.

Mas, com certeza, a conseqüência mais grave
da falta de uma política de água no Brasil é a entrada
em pauta, na febre das privatizações, da venda dos
sistemas estaduais de água e saneamento dos Esta
dos. Na Bahia, a EMBASA está sendo preparada para
ser vendida, o que pode provocar conseqüências im
previsíveis para os consumidores baianos.

Existe o receio, de acordo com os bispos baia
nos, que hoje, com muita justiça e oportunidade, de
senvolvem ampla campanha contra a privatização da

EMBASA, de que a venda da empresa traga aumento
de tarifas, piore os serviços e empobreça os Municípi
os que são acionistas da empresa. Esses grandes re
ligiosos têm levado o debate a todas as regiões co
bertas pela Regional Nordeste 3 da CNBB, fazendo
reverter o processo em diversas cidades baianas.

A EMBASA é uma sociedade de economia mis
ta, vinculada à Secretaria de Infra-estrutura do Esta
do. Criada em 1971, é responsável pelo abastecimen
to de água e esgotamento sanitário em 344 dos 417
Municípios do Estado, onde vivem 86,2% da popula
ção baiana. É a maior prestadora de serviços de sa
neamento básico do Nordeste.

Quero parabenizar a campanha contra a privati
zação da água na Bahia que vem sendo liderada pe
los bispos, tendo à frente o Cardeal Arcebispo Primaz
do Brasil, D. Geraldo Majella. A nota pública - assina
da pelo Cardeal Arcebispo de Salvador, D. Geraldo
Majella, e pelos dezessete bispos da Regional Nor
deste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
-, que exige do Governo baiano que não tome qual
quer decisão a respeito da venda da EMBASA sem
abrir canais de diálogo com as entidades representa
tivas da sociedade, vem provocando a reversão do
processo em vários Municípios baianos.

A Igreja Católica distribuiu mais de 100 mil pan
fletos nas missas, em todo o Estado, contra a privatiza
ção da água e vem tendo participação ativa na organi
zação de protestos nos Municípios quando as deci
sões de Prefeitos e Vereadores são pela privatização.

Todos nós sabemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que a água é fonte de vida e que, se o
Estado privatizá-Ia, haverá mais exclusão social do
que a que já existe na Bahia.

E faço minhas, desta tribuna, as palavras dos
bispos baianos: os serviços privatizados no Brasil
perderam qualidade e tiveram as tarifas aumentadas;
a água é um bem essencial; a água é um direito do ci
dadão, e o Estado tem a obrigação de provê-lo desse
bem; na maioria dos países desenvolvidos, os servi
ços de abastecimento de água não são privados. Isso
só ocorreu na Inglaterra, que, no momento, discute a
reversão do processo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, usando
outro expediente legal contra a privatização, projeto
de iniciativa popular, a Igreja baiana vem organizando
a participação da sociedade, sem dúvida um fator de
crescimento da cidadania, pois é preciso que o
bem-estar da sociedade esteja acima dos interesses
econômicos e políticos.

Saúdo, pois, desta tribuna, não apenas o Carde
al Arcebispo Primaz do Brasil, D. Geraldo Majella,
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mas todos os bispos baianos: D. Gílio Felído e D. Wal- sidência da República, Aloysio Nunes Ferreira, para o
mor de Azevedo, Bispos Auxiliares de Salvador; D. Ja- adiamento da votação do substitutivo do nobre Depu-
iro da Silva, Bispo de Bonfim; D. José Rodrigues, Bis- tado Adolfo Marinho.
p?de Juazeiro;. D. Cels~ J. Pinto da Silva, Bisp~ de Vi- Atendendo o pedido, o Presidente desta Casa,
tona ~a ConqUls~a; D~R.lcardo Weberbe~ger, BIspo de Aécio Neves, prometeu dar o "tempo necessário"
Barrelr~s; D. Frei Antonio E. Zuqu~to, BIspo de Lauro para que a sociedade discuta o Projeto de Lei n°
de ~r~ltas; D. Ceslau Stan~la, BIspo de. I!abuna.; D. 4.147, que institui as novas diretrizes para o sanea-
Antonio Alberto Rezende, BIspo de Caetlte; D. Jaime mento no Brasil.
Mota de Farias, Bispo de Alagoinhas; D. Frei Itamar C d . - d b P 'd t d t... _.' om essa eClsao o no re resl en e es a
Vlan, BIspo de Feira de Santana; D. Joao Nllton, BIspo .
d A O F . B t' t I B' d B Casa, acho que podemos todos respirar um pouco

e margosa; . ranclsco a IS e a, ISpO e om mais aliviados
Jesus da Lapa; D. André de Witte, Bispo de Ruy Bar- . . .
bosa; D. Mauro Montagnoli, Bispo de Ilhéus; D. José Pa~a con~IUlr, Sr.. Presidente, Sr~s'Ae ~rs. Dep~-
Edson, Bispo de Eunápolis; D. Frei Luis Cappion, Bis- tados, ~ao ~era dem~ls I~mb~ar a e,xlstencla de ~OIS
po de Barra, que comandam na Bahia a luta contra a casos, Infelizes, de pnvatlzaçao de agua no BraSIl.
privatização da água. Dois exemplos marcantes de privatização de

Saúdo, pois, esses nobres religiosos, que cum- empresas municipai~ ocorre~am e~ Li~eira, São Pa-
prem honradamente a sua missão social. ulo, e em Paranagua, Parana. O pnmelro caso se no-

A privatização passa pela retirada do Município tabilizou pel? aumento de tarif?s e pela b?ix~ qualida-
do poder concedente dos serviços públicos de sanea- de d~s serviços prestados,.ale.m d~ denunCia de cor-
mento e da titularidade para organizar e prestar os ru,:çao no processo d~.pr~v~hza~a?, sendo al~o ~e
serviços de saneamento, incluídos aí os serviços de açoes por parte do Mlnls!eno .Publlco, que ate hOJe
água e esgotos, conforme assegura a Constituição tenta canc~lar a concessa? pn~ada. O segundo ga-
Federal (art. 30 inciso V) transferindo-o ao Estado nhou notonedade pela epidemia de cólera que se

N
." 'd A 'd b D d' alastrou no Município.o IniCIO o mes passa o, o no re eputa o . . _

Adolfo Marinho apresentou relatório sobre o Projeto Outro exemplo ~e pnvatlzaçao merece ser lem-
de Lei nO 4.147, que cassa dos Municípios a titularida- b~ad?:_a subconc~ssao do tratamento de esgotos de
de dos serviços de saneamento básico, passando-a Rlbe~ao Preto, Sao ~aulo. '? c~so teve grande reper-
para os Estados. cu~sao por duas razoes: pr~melro, porqu~, passados

O mencionado projeto foi encaminhado a esta mais de quatro ano~, ela nao .se concretizou ~e fato;
Casa pelo Presidente FHC e tem como alvo cerca de segundo, porque fo.' protagonlz?da pelo P.a~ldo dos
setecentos Municípios brasileiros com redes de sane- Trab~I~~dores, partido que na epoca administrava o
amento compartilhadas, ou seja, redes (coleta, distri- MUnlCIPI~. .
buição ou tratamento) de algum modo usadas por MUito obngado.
mais de um Município. O SR. FEU ROSA (PSDB-ES. Pronuncia o se-

Onde a privatização ocorreu, além de não univer- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
salizar o atendimento, permitiu a manutenção e até a dos, o Brasil viu-se recentemente obrigado a enfren-
ampliação do número de excluídos. A qualidade dos tar crise sem precedente no setor de energia elétrica.
serviços caiu e as tarifas aumentaram enormemente. Todo o País iniciou programa de racionamento que se

O Governo Federal já vem dando, há algum tem- traduziu em eficiente modificador de hábitos.
po, outros passos no sentido de executar a privatiza- De um lado, as normas foram bem-vindas, para
ção da água. Uma das idéias discutidas no âmbito da brecar a cultura do desperdfcio, que podia ser facil-
Secretaria de Desenvolvimento Urbano é de que a mente verificada tanto em demorados banhos quen-
União assuma o controle das companhias estaduais, tes quanto na ostentação descabida de imensos jar-
antecipando recursos do BNDES aos Estados, para dins abundantemente guarnecidos por verdadeiros
depois repassar as companhias à iniciativa privada. É complexos de iluminação.
a chamada federalização das companhias estaduais Por outro lado, fomos tomados por um sentimento
de saneamento. de indignação ante o abandono de políticas públicas, a

Mas os Prefeitos estão mudando de posição médio e longo prazo, em um país grande e rico como o
quanto à privatização. Na quartafeira da semana atra- nosso, de modo que os interesses de toda a sociedade
sada, representantes da Frente Nacional de Prefeitos fossem preservados do desespero e do terror instilados
pediram a intermediação do Secretário-Geral da Pre- por esquemas de verdadeira guerra.
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No primeiro momento, a dificuldade de entendi- "Contribuinte de Santos move ação inédita contra a
mento entre as próprias autoridades públicas só veio Receita".
acre~,cent~r desânimo e, d~sapontame~to ~q~eles Trata-se de um processo que questiona isenção
que Ja partilhavam da angustia de se sentirem orfaos. do Imposto de Renda sobre lucro de bancos no exterior.

Superado o trauma inicial, atingidas as metas Segundo a nota do jornal, "um pool de três escri-
de economia, apostas as revisões necessárias, afas- térios que envolvem 10 advogados santistas são os
tou-se a iminente ameaça dos apagões. responsáveis pela ação popular com pedido de limi-

Os consumidores, especialmente, reviram cos- nar inédita contra a Receita Federal, Banco Central, a
tumes e procuraram melhor se adaptar aos novos União e 28 bancos."
tempos. Até mesmo as escolas encamparam a preo- Conforme o texto, eles questionam a isenção de
cupação de formar pequenos cidadãos conscientes Imposto de Renda que as instituições financeiras têm
das limitações dos recursos naturais e, portanto, da sobre o lucro das agências no exterior.
necessidade de fazer uso comedido dos produtos de- Entre os advogados estão Rubens Miranda de
les oriundos. Carvalho, Ana Lúcia Monteiro e Liliam Cristina de

Agora, surpreende-nos o anúncio da intenção Carvalho. Eles entraram com ação em julho na 1
8

•

governamental de elevar as tarifas de energia elétrica, Vara da Justiça Federal de Santos.
a despeito de todo o sacrifício imposto à sociedade. Miranda de Carvalho afirma que o Secretário da

Surpreende-nos mais ainda a justificativa para Receita, Sr. Everardo Maciel, o primeiro nome citado
esse absurdo. De acordo com o Ministro de Minas e na ação, assinou a Instrução Normativa n° 38/96 de-
Energia, examina-se o repasse para as tarifas do pre- terminando que, enquanto não fosse disponibilizado
juízo do setor elétrico com o racionamento, que, em o lucro das filiais no exterior, a instituição financeira
sete meses, impinge a geradoras e distribuidoras de não pagaria Imposto de Renda. "O lucro está na filial.
energia um déficit de 12 bilhões de reais. Basta mandar para cá" - diz ele.

Evidentemente, é mister oferecer ar de legaIida- Se~undo Carv~lho, a is~nção de I~po~to de
de a qualquer propositura. Tanto que a Câmara de ~enda.:'o pode s~rfelta p~r meio d: uma le~ ~ nao.por
Gestão da Crise de Energia Elétrica está debruçada Instruçao normativa, que e de carater administrativo.
sobre a legislação do setor, que prevê majoração "Essa ilegalidade custa bilhões" - afirma ele-,
anual de tarifas, reajustes periódicos em intervalos de lembrando que muitas dessas filiais estão em paraí-
três e quatro anos, e - pasmem - reajustes extraordi- sos fiscais nas ilhas Cayman, em Nassau, Luxembur-
nários para compensar grandes desequilíbrios finan- go e Liechtenstein.
ceiros. O advogado diz que hoje, por exemplo, uma em-

O cuidado do Sr. Ministro em não afirmar, pe- presa de autopeças brasileir~ precisa ~~~ar Impost?
remptoriamente, que o aumento será aplicado tende a de Renda sobr~ os lu~ros obtldos.na~ ~Ihals ~o exte~'-
diluira força da contra-argumentação e parece protelar oro Para ele, a .lnstru..ça~ f~re ? ~r~nclpl.o da I~onomla
a resolução do imbróglio para aquilo que já é recorren- ao resultar na Isençao as Instltulçoes financeiras.
te: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. De acordo com ele, o juiz, ao analisar a ação,

E é contra a imposição de novo ônus ao cidadão P?d? .dete,rn~inar que o processo seja enviad? ao Mi-
comum que nos posicionamos com vigor. Por inad- nlsteno Publico para q~e apure as responsabilidades,
missivel, desrespeitosa e inoportuna, a alteração das e os bancos correm o nsco de ter que pagar o Imposto
tarifas de energia elétrica merece repúdio em todas de Re~da.
as instâncias, notadamente nesta Casa, que abriga . E ~portu~o lembrar, Sr. Preside.nte, que o Poder
representantes do povo brasileiro. LegIslatIvo esta sempre sendo desafiado pelo Gover-

E r h . t no para que descubra novas fontes de recursos para
r~ o qu~ In a a regls rar. poder corrigir as tabelas do Imposto de Renda da

MUito obrigado. Pessoa Física, ou atender a novos investimentos, ou
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro- a outras despesas não previstas no Orçamento.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Aí está, nobres Deputados, um assunto que pre-
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna relatar um cisa ser apurado com mais detalhes, pois o correto é
fato que merece, no mínimo, uma apuração mais de- agir conforme a lei e não por ato administrativo, como
talhada. O fato foi divulgado pelo jornal Tribuna de é o caso de instrução normativa. E, segundo o Dr. Ru-
Santos, do dia 01 de setembro de 2001, com o título bens Carvalho, a lei determina que o lucro apurado
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em todas as filiais sejam apurados na casa matriz. EMBRAER apresentou relevante expansão em todas
Uma filial está no exterior, mas é apenas uma filial. O as suas áreas de negócios. O setor de aviação comer-
lucro dela tem que ser somado ao das outras filiais e cial celebrou a entrada em novos mercados, a exemplo
contabilizado na casa matriz. de África do Sul, China e Caribe. A área de defesa al-

Qualquer empresa brasileira que não seja insti- cançou a liderança no Programa de Modernização dos
tuição financeira com filial no exterior vai pagar Aviões de Caçq da Força Aérea Brasileira (FAB) e deu
Imposto de Renda sobre essa filial, o que fere o prin- seguimento ao Programa SIVAM (Sistema Integrado
cípio da isonomia, da igualdade. Uma empresa co- de Vigilância da Amazônia). O setor de serviços ao cli-
mercial paga, um banco não paga. ente buscou reforçar as estruturas organizacionais e

Portanto, Sr. Presidente e nobres Deputados, os investimentos em depósitos de peças sobressalen-
este fato que acabo de relatar aos senhores, com sa- tes, tanto nas bases existentes quanto nas novas.
bor de denúncia, é preciso que seja esclarecido pela Evidentemente, tão louvável trabalho não teria
Receita Federal. sido realizado sem a cooperação do capital humano.

Muito obrigado. Para tanto, contrataram-se mais de dois mil novos
O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Pronuncia o profissionais e, ao final do ano, o total de empregados

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- em todo o mundo ultrapassou 10.300. O investimento
putados, a despeito de os vates de plantão insistirem em treinamento e reciclagem excedeu o montante de
em pintar catastrófico quadro acerca do desenvolvi- 60 milhões de reais no exercício.
mento socioeconômico nacional em tempos de feroz Sras. e Srs. Deputados, já lidando com o aumen-
globalização, podemos nos orgulhar de empresas to da produção, de doze aviões, em janeiro de 2000,
brasileiras que seguem dia-a-dia oferecendo sua con- para dezesseis, em dezembro do mesmo ano, a
tribuição ao Brasil, para que seja nação de destaque. EMBRAER volta seus olhos para o futuro e se mobili-

Neste momento, desejamos cumprimentar a za para criar infra-estrutura industrial adequada ao
Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, a volume de trabalho.
EMBRAER, pelo brilhante desempenho descrito em Além da expansão empreendida tanto na fábri-
seu relatório de atividades realizadas no ano passa- ca de São José dos Campos quanto na unidade de
do. As vendas efetuadas ultrapassaram quatrocentas Botucatu, foi adquirida instalação industrial de rele-
aeronaves em pedidos firmes, além de outras 295 em vância na região de Eugênio de Melo - a quinze quilô-
opções de compra. O desempenho sem precedentes metros da fábrica principal- e se deu início à constru-
traduziu-se em lucro líquido de mais de 350 milhões ção de nova fábrica em Gavião Peixoto, também no
de dólares, 55% a mais do que o total alcançado em Estado de São Paulo.
1999. A receita bruta atingiu 2 bilhões e 900 milhões A EMBRAER I'd d .
de dólares - incremento da ordem de 54% _, de- . _ ~onso I a, essa ~anelra, su~po-

t d I t l' 'd d d d slçao de quarta maior empresa fabricante de aVloes
mons radn ta a

d
exce en e recep IVI a e o merca o comerciais do mundo, evidenciando sua presença no

aos pro u os a empresa. t
A E ER d " I se oroMBRA ascen eu ao primeiro ugar no . . .

segmento de jatos regionais até sessenta lugares, Re~lstramo~, P~IS, nos AnaiS desta Casa, nos-
fato festejado em concomitância com o alcance dos sos ef~sl~os.eloglos a EMBRAER, sabedores de qu~
cinco continentes consolidando de vez por todas sua sua eXlstencla e seu exemplo fazem com que se cont,-
presença global. De fato, pelo segundo ano consecu- nue acreditando no Brasil.
tivo e com volume de quase 3 bilhões de dólares, foi a Era o que tinha a dizer.
empresa brasileira que mais exportou, gerando djvi- O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro-
sas de mais de 1 bilhão de dólares. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Fato em particular sobressai na atuação da Srs. Deputados, a Academia Goiana de Letras ele-
EMBRAER junto à comunidade internacional: na me- geu, na sua última sessão ordinária, o escritor Eurico
tade do ano passado, o lançamento de suas ações, Barbosa para presidi-Ia no próximo biênio. Ele é mem-
simultaneamente, nas Bolsas de Valores de Nova bro do Tribunal de Contas do Estado e tem diversos Ii-
York e de São Paulo, posicionou a empresa no merca- vros publicados sobre a instituição de que participa,
dó estrangeiro de capitais, abrindo as portas para o inclusive cabendo-lhe o mérito de haver fundado re-
aporte de recursos lastreadores de seu crescimento. centemente o Instituto Leopoldo Bulhões, órgão des-

Do alto do melhor desempenho comercial, indus- tinado a desenvolver estudos relativos à formação
trial e econômico-financeiro de sua história, a cultural e técnica do funcionalismo público.
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O novo presidente da Academia Goiana de Le- rações do mundo cultural, venha certamente ao en-
tras foi Deputado Estadual e, nessa qualidade, presi- contro dos melhores propósitos e objetivos no sentido
diu a Assembléia Legislativa de Goiás, tendo ali rea- de que Goiás fique situado, cada vez melhor, na inte-
lizado uma administração de absoluta transparên- lectualidade nacional.
cia, sempre dedicado a celebrar eventos democráti- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
cos em d~fe~a d~s Iib~rd~des públicas e das garant~- Muito obrigado.
as constitucionais, pnnclpalmente aquelas que dI-
zem respeito aos direitos humanos. Durante muito .0 SR. S~RAFI.M VENZON (Bloc~/PDT-SC. Pro-
tempo, após deixar os bancos da Faculdade de Dire;- nuncla o seguinte discurso.) ~ Sr. Pr~sldente, Sras. e
to de Goiás, onde foi aluno de destaque, militou na Srs. ~eputados, qu~ro 9om~n1car mais uma vez que o
imprensa, tendo sido um jornalista atuante, filiado a Presl~e~te da C.oml~sao_Mista de Planos, Orçamen-
movimentos de vanguarda política, trabalhando em tos Publlcos e Flscallzaçao, S~nad?~ Carl~s Bezerra,
constante sintonia com as aspirações da classe e lu- e o Relator, Deputado Sampaio Dona, estipularam o
tando com destemor em favor da liberdade de opi- prazo pa~~ entrega das emendas ao Orçamento Ge-
nião contra a censura e as tentativas de asfixia dos ral da Unlao para 2002 de 10 a 18 de outubro de 2001 .
órgãos de opinião. Considerando a importância das opiniões e su-

Na Academia Goiana de Letras, Eurico Barbosa gestões das lideranças estaduais e municipais;
ocupa a cadeira n° 13, que tem como patrono Joa- Considerando a exigüidade do prazo previsto
quim Bonifácio de Siqueira, poeta de formação ro- para a entrega das emendas individuais, de bancada,
mântica que, conforme apreciação crítica de Gilberto de Comissões e regionais à Comissão;
Mendonça Teles, revelou algumas vezes vários as- Considerando que tanto o Governo Estadual,
pectos estéticos do parnasianismo não só pelo tom como Prefeituras e lideranças regionais já estão en-
naturalista como também pela força da disciplina dos caminhando aos Parlamentares do fórum as reivindi-
seus versos alexandrinos. Além de poeta, foi também cações para o Orçamento Geral da União de 2002;
a~t~r?e subst~,nciosos ensaios q~e ~screveu s,?~r~ a E por outras considerações, na reunião do fó-
hl~t.ona .de,~olas, algu~s. dos quais flg.u~am no Dlc~~- rum do dia 12 de setembro de 2001, marcamos a pró-
nano HlstO~ICO, Geograflc,o. e Etnograflco ?O ~ras" , xima reunião para o dia 26 de setembro, às 14h, no
comemorativo do Centenano da Independencla e or- Plenário n° 15 Ala Senador Alexandre Costa - Sena-
ganizado por Ramiz Galvão. do Federal. E~tão convidados o Governador do Esta-

Homem de intensa vida pública, o acadêmico do, o Presidente da Assembléia Legislativa, os Presi-
Eurico Barbosa já presidiu o Tribunal de Contas do dentes das microrregiões, Prefeitos, Vereadores, rei-
Estado e é autor de livros versando sobre eventos tores das universidades e outras lideranças.
históricos de Goiás. Sua última obra publicada trata Dia 3 de outubro também às 14h realizaremos
da participação das Cortes de Contas na vida políti- reunião do fórum som~nte com os Parl~mentares.
ca brasileira e nela insere uma biografia de RuiBar-. . . .
bosa, salientando o seu idealismo quando analisou a Dia 10 de outubro, entrega oficiai do texto fmal
função fiscalizadora da instituição no gerenciamento das emendas ao coordenador do fórum.
administrativo do País. Sobre o assunto, em recente Quero ainda, e principalmente, agradecer a par-
pronunciamento que fiz nesta Câmara Federal, abor- ticipação a cada Parlamentar e liderança às reuniões
dei o tema enaltecendo o valor cultural do livro e a e decisões do fórum, das quais resultará maior de-
oportunidade de sua divulgação, sobretudo no real- senvolvimento e bem-estar ao povo catarinense.
ce que deu ao idealismo do goiano Leopoldo de Su- Muito obrigado.
Ihões no a'poi~ ~ t:se do civilista baiano ao fortaleci- O SR. MAGNO MALTA (Sloco/PL-ES. Pronun-
mento da mstltulçao. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Registrando a eleição de Eurico Barbosa para a Deputados, cidadãos que nos assistem e nos ouvem
presidência da Academia Goiana de Letras, aproveito das galerias ou por meio da Rádio Câmara e da TV
o instante para felicitar os que integram essa impor- Câmara, ao retornar a esta tribuna quero registrar a
tante instituição cultural do Estado de Goiás e, em realização, na semana passada, do 1° Encontro das
particular, quero transmitir minhas congratulações ao Redes Sociais no Tratamento e Reinserção do De-
eminente homem público, cuja conduta admiro e cu- pendente Químico, realizado pela Secretaria Nacio-
jas virtudes pessoais não me canso de elogiar. Que anal Antidrogas do Gabinete de Segurança Institucio-
sua gestão seja muito profícua e, consoante as aspi- nal da Presidência da República.
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Dezenas de entidades foram representadas no também saber o quanto é precária a situação financei-
Encontro, por intermédio de federações, associações, ra delas, que atuam por milagre, com muito amor, dedí-
instituições e profissionais que atuam na área de tra- cação e sacrifício e com tão pouco dinheiro.
tamento e reinserção do dependente químico, além O trabalho de nossas instituições de tratamento
de profissionais das áreas de saúde, educação e Jus- e de reinserção do dependente químico é modelo
tiça e assistentes sociais. para o mundo, Sr. Presidente. Agora, corremos o risco

Primaram pela excelência as exposições do Mi- de ver inúmeras unidades fechadas pelo Brasil afora
nistro-Chefe Alberto Mendes Cardoso; do Presidente por não poderem atender às irreais exigências da
da FETEB - Federação das Comunidades Terapêuti- ANVISA em exíguo espaço de tempo.
cas Evangélicas do Brasil, Dr. Edmundo Muniz Cha- Lembro à ANVISA que as instituições aqui men-
ves; do Presidente da FEBRACT - Federação Brasí- cionadas são hoje a única esperança das famílias dos
leira de Comunidades Terapêuticas, do Pe. Haroldo J. dependentes químicos que hoje ocupam 51 % dos lei-
Rham; do Sr. Luís Carlos Rossini, da ACNTC - Asso- tos hospitalares psiquiátricos e 30% dos leitos clíni-
ciação Nacional das Comunidades Terapêuticas Cris- cos do País. Sr. Presidente, o Brasil perde US$ 1 bi-
tãs, entre outros. Ihão a cada trinta dias em conseqüência do uso de

Porém, Sr. Presidente, associo-me a grande nú- substâncias químicas. Dez milhões de brasileiros são
mero de instituições participantes do inédito Encontro dependentes de álcool; 28 milhões, de nicotina; e 1
e que atuam na área de assistência e de tratamento milhão, de drogas ilegais. E, fazendo vista grossa a
aos usuários de substâncias psicoativas no Brasil, esses números, a ANVISA quer agora perder parcei-
que se manifestaram preocupadas com a publicação ros pelo País afora no tratamento e na reinserção dos
da Resolução RDC n° 101, de 30 de maio passado, dependentes químicos.
na qual a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Algo está fora de sintonia, Sr. Presidente. Fica
Sanitária estabelece normas mínimas para o funcio- clara a falta de bom senso por parte do Governo Fe-
namento das instituições que atuam segundo modelo deral, responsável maior pela ANVISA. As Comunida-
psicossocial, especificamente na modalidade conhe- des Terapêuticas não têm escolha: ou aceitam as nor-
cida por Comunidades Terapêuticas. mas impostas pela ANVISA, ou fecham as suas por-

Pelo exagero das exigências, chamadas de mí- tas. Caso fechem, para aonde vão os dependentes?
nimas, Sr. Presidente, podemos concluir que a Para o tráfico? Para o mundo do crime e da violência?
ANVISA não procurou conhecer e muito menos iden- Para o nosso falido sistema penitenciário? Para os
tificar os diversos métodos e modelos de tratamento serviços de saúde mental? Para o SUS, tão despre-
nem mesmo procurou ouvir a opinião e conhecer a re- parado para o problema?
alidade vivida pelas lideranças representativas des- Falo tudo isso, Sr. Presidente, não apenas na
sas comunidades. condição de Deputado Federal, mas também na con-

Não satisfez a maioria dos presentes ao Encon- dição de ex-presidente da CPI do Narcotráfico, na
tro a conferência da ilustre Técnica da ANVISA, Dra. qual pude tomar conhecimento da magnitude do pro-
Maria Gorete Selau. Inquestionáveis a sua capacida- blema nos âmbitos nacional e internacional.
de e o seu conhecimento técnico, reafirmados na ex- Observo, não apenas nas minhas atividades
posição. Porém, não convenceu a maioria dos pre- parlamentares, mas também no trabalho que faço há
sentes sobre as possibilidades de atendimento às exi- anos na recuperação e reinserção de dependentes
gências da ANVISA, já que o regulamento é lamenta- químicos, que muito pouco se tem realizado pelos
velmente imposto às entidades, em decisão tomada Governos no que diz respeito à recuperação das víti-
de cima para baixo, dos gabinetes do Governo para mas da dependência, aspecto que em muito carece
as comunidades que atuam na prática, sem nenhuma de apoio e incentivo. Afirmo isso na condição de cria-
possibilidade de apoio governamental à aplicação dor do Projeto Vem Viver no Estado do Espírito Santo,
das enormes exigências em tão curto prazo. A própria que funciona há treze anos. Recentemente foram en-
Técnica da ANVISA afirmou que cabe à instituição re- tregues a Deus e à sociedade novas instalações, mo-
guiar, fiscalizar e punir. delo para o Brasil. O nosso índice de recuperação é

E os recursos financeiros para as Comunidades de 85% dos cerca de 5 mil dependentes que recebe-
Terapêuticas atenderem ao poder de polícia da Agên- mos ao longo dos últimos treze anos.
cia Nacional de Vigilância Sanitária? Se o Governo de- Sr. Presidente, dada a exiguidade do tempo a
monstra saber tão bem das exigências mínimas de mim concedido por V.Exa., quero sugerir à querida e
funcionamento das instituições de tratamento, deveria estimada Deputada Laura Carneiro que incorpore as



v-GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolso
naro, do PPB do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 25
minutos na tribuna.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meus companheiros,
ocupo pela segunda vez neste ano a tribuna no perío
do do Grande Expediente para falar das nossas sofre
doras Forças Armadas, dos seus sofridos componen
tes e, com prazer nenhum, do atual Ministro da Defe
sa, o advogado Geraldo Quintão.

Não estamos só, pois enviamos correspondên
cia eletrônica para aproximadamente 20 mil militares
da ativa do Brasil e contaremos com a companhia de
grande parte deles. Além disso, muitos Parlamenta
res acompanham os pronunciamentos dos seus gabi
netes. Às vezes, a imprensa mostra o plenário vazio,
passando a informação de que os Parlamentares es
tão ausentes, mas isso não corresponde à verdade.

Apesar de ter a simpatia de alguns companhei
ros, sou uma voz isolada. Vim para esta Casa quase
exclusivamente com o voto dos companheiros da ca
serna. É muito difícil chegar aqui. Isso ocorre com
quem consegue, por golpe de sorte, ter muito nome
ou muitos recursos. Uma minoria acaba chegando a
esta Casa por outros motivos, como, por exemplo, in
teresse da própria classe.

No nosso caso, temos uma agravante: no prime
iro momento, contamos com a antipatia dos ministros
militares e, agora, dos chefes militares, que não são
simpáticos a militares na política.

Sofremos de todas as maneiras as mais absur
das perseguições para chegarmos até esta Casa ou
qualquer outra casa legislativa.

Lamentavelmente, parece que aqueles chefes
militares agem dessa maneira ou por não confiarem
na sua gente ou, talvez, por terem medo de perder um
pouco da sua liderança.

Ou a nossa classe se conscientiza da necessi
dade de haver pessoas preocupadas com os interes-
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discussões sobre a Resolução da ANVISA ao 10 Se- Não podemos tapar o sol com a peneira. Temos de
minário Internacional de Drogadicção - A Dependên- exigir do Poder Executivo medidas capazes de soluci-
cia Química em Questão -, a ser realizado pela Co- onar esse grave problema.
missão de Seguridade Social e Famflia desta Casa Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou
nos próximos dias 2,3 e 4 de outubro. enviando requerimento à Presidência da República,

Não me furtarei ao debate sobre a inaceitável solicitando informações das medidas tomadas para
resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitá- coibir esse grave problema em nosso Estado.
ria. E esta Casa de debate dos principais problemas Era o que tinha a dizer.
da nossa sociedade também não se pode furtar ao O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
debate. Passa-se ao

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Blo
co/PFL-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna dei
xar um alerta aos órgãos do Poder Executivo Federal
e Estadual para o crescimento da criminal idade e do
trabalho infantil.

Sr. Presidente, foram amplamente divulgadas
nos meios de imprensa notícias sobre o crescimento
da criminalidade infantil nos Estados do Rio de Janei
ro e de São Paulo. O aumento foi significativo: na faixa
de até 12 anos, em apenas um ano, chegou a mais de
100%. O tráfico já percebeu que a melhor mãodeobra
é essa, porque o menor só é considerado infrator a
partir dessa idade. Ele não pode ser punido, é levado
para os conselhos tutelares e encaminhado para abri
gos municipais, podendo sair a qualquer momento.

Essa é apenas uma pequena ponta do iceberg.
No Estado do Rio de Janeiro, além da mãodeobra in
fantil absorvida pelos traficantes, mais de 23 mil crian
ças de até 14 anos trabalham ilegalmente, embora
longe da criminalidade. Elas trabalham nos lixões, ca
tando restos de comidas, latas e papelão para reapro
veitamento ou venda.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é
uma realidade que se espalha não só pelo Rio de Ja
neiro, mas por todo o País, apesar de a Constituição
Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente
proibirem o trabalho de menores até 14 anos. Somen
te na Capital do Rio de Janeiro, há mais de 18 mil cri
anças trabalhando irregularmente como camelôs, en
graxates e em lixões.

O trabalho infantil é decorrência da crise econô
mica. Os pais estão usando o trabalho dos filhos para
sobreviver.

Sr. Presidente, que futuro poderemos esperar
de uma criança que vive nas ruas e nos lixões, que
convive e trabalha com traficantes?

O problema não se restringe somente ao Estado
do Rio de Janeiro. Milhares de crianças estão vivendo
nas mesmas condições por todas as Capitais do País.



Isso, de forma surpreendente, aconteceu no
dia 10 de agosto. Quando acabou de ler esse texto,
um dos seus assessores, advogado de banco,
deu-lhe o Diário Oficial do dia, do qual constava
um decreto presidencial determinando que, a partir
daquela data, a Comissão Interministerial estaria
sendo criada para discutir a nova lei de remunera
ção dos militares.

O Sr. Ministro perdeu, comigo e com os homens
sérios deste País, civis ou militares, o resto de credibi
lidade que ainda restava. Ele não assume o que lê. A
partir daquela data, tudo foi tratado em absoluto se
gredo. Por quê? A intenção era apenas a de reajustar
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ses das Forças Armadas e do Brasil, ou dias piores se Em maio, tendo a mediação do Deputado Wer-
abaterão sobre nós! Etemos exemplo disso, Sr. Presi- ner Wanderer, fomos ao Ministério da Defesa. Retirei
dente: os militares das Forças Armadas estão sendo meu requerimento de convocação. O Dr. Geraldo Qu-
humilhados neste Governo Fernando Henrique Car- intão fez um pronunciamento, bateu no peito e disse
doso. Tudo começou com a criação do Ministério da que seu discurso de reajustar o salário dos militares
Defesa, uma imposição norte-americana. Foi meu um estava de pé, e que a nova Lei de Remuneração dos
dos três votos solitários contra a emenda constitucio- Militares - em maio do ano passado - já havia sido
nal naquela oportunidade. Na época, até Ministros mi- encaminhada à Casa Civil.
litares vieram a esta Casa discursar favoravelmente à Tive acesso ao anteprojeto dessa nova Lei de
criação desse Ministério - contrária foi apenas a posi- Remuneração dos Militares na Casa Civil; por sinal,
ção do então Ministro da Marinha, Mauro César. muito oportuna. Analisando a exposição de motivos e

Pois bem. Um dos objetivos foi tirar os militares a despesa prevista, o reajuste sairia no dia 10 de julho
da mesa política e das grandes decisões deste País. do ano passado.
Hoje em dia, os chefes militares não participam do Entramos em recesso. O Congresso Nacional
Conselho da República, e no Conselho de Defesa não foi convocado. Julho passou, e nada. Chegou
ocupam posição subalterna. agosto. Novamente entramos com requerimento, con-

No início da criação do Ministério da Defesa, ti- vocand~ o ~r. Geraldo 9uintão ~ participar de reunião
vemos a presença do então ex-Senador Elcio Alvares. n~ Comlssao de Re.l~çoes Exteno~es e de Defesa Na-
Era ele um político que não havia sido reeleito, com o clon~1. S.Exa. participoU, a convite de outro Parla-
qual era possível o diálogo. E ele começou realmente men ar. . .
a vestir a camisa no tocante aos interesses das For- Naquela oportunidade, no Subltem Remunera-
ças Armadas. Falava em Orçamento, falava em recur- ção dos Militares, S.Exa. leu o seguinte discurso:

sos e falava sobre a Amazônia. Com toda certeza, Este é um tema sensível sobre o qual
esse foi um dos objetivos principais da sua exonera- tenho conversado com os Comandantes
ção. Para seu lugar chegou o atual Dr. Geraldo Quin- das Forças.
tão, vindo da AGU, com o perfil também traçado pelos Estou consciente de que maior aten-
norte-americanos - para destruir o que restou das ção haverá de ser dada às justas preocupa-
nossas Forças Armadas. É um homem sem passado ções dos militares com a carreira. Entre elas
militar e sem passado político. Passou 38 anos advo- se situa a percepção de remuneração condi-
gando para um grande banco. Trouxe para cá, como zente com as altas responsabilidades e es-
chefe e subchefe de sua assessoria, dois funcionári- pecificidades de suas funções, a exigi-
os de banco. É um deboche, Sr. Presidente, para com rem-lhes tempo e vida integrais, constante
as Forças Armadas! É um deboche para com esta aperfeiçoamento e adestramento e sujeição
Casa! Sobre qualquer coisa que porventura queira- a rígidos limites constitucionais.
mos assessoria, eles não têm como nos ajudar. Os anteprojetos da LRM e de seu re-

Assumiu com um discurso muito empolgante o gulamento, preparados com a participação
Dr. Geraldo Quintão, em janeiro do ano passado, pro- das For?as, já. f?ra~ concluí~o~ e encami-
metendo reajustar os vencimentos dos militares das nhados a Presldencla da Republlca.
Forças Armadas. Com toda certeza, era para abafar
outro discurso feito por mim, na época, no Clube da
Aeronáutica. Naquela oportunidade, falei, do fundo do
coração, que, da maneira como este Governo vem
conduzindo os destinos deste País, ele merecia ser
fuzilado. Também falou em fuzilamento, há alguns
dias atrás, o então jornalista Márcio Moreira Alves, le
vando-se em conta a política do Sr. Martus Tavares.

Depois desse discurso, tentei um contato com o
Dr. Geraldo Quintão, o que foi impossível. Fizemos
pressão, então, no âmbito da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, para que ele fosse
convocado a comparecer a esta Comissão.
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os salários e não de fazer maldade a ninguém. Vamos dicalização, filiação político-partidária, habeas cor-
saber mais à frente o porquê desse segredo. pus, de ter outro emprego, além da disponibilidade 24

No dia 12 de dezembro, em reunião com os ofici- horas por dia a serviço da Nação. Não brigamos por
ais-generais, o Dr. Geraldo Ouintão distribuiu uma mi- nada disso.
nuta da sua Lei de Remuneração. Estava um pouco Alguns - e a minha turma é exemplo disso - por
pior do que aquela à qual tive acesso em maio. Mas, questão de dias, semanas ou meses, perderam esse
para nossa surpresa, no fatfdico dia 29 de dezembro direito. O objetivo maior dessa conduta - pasmem
foi baixada a Medida Provisória nO 2.131, que criou V. Exas. - é colocar os militares no regime do INSS. Já
essa nova Lei de Remuneração, que tantos transtor- contribuímos com esse regime de forma mascarada.
nos, frustrações e incômodos têm causado no seio da Sob o título de pensão militar, os inativos pagam 9%.
tropa. Com toda a certeza foi um presente de Natal e Ou seja, o militar que, na ativa, chega ao posto de co-
Ano Novo dado aos militares por esse Ministro des- ronel, tudo bem. Os que não chegavam, no passado
compromissado com as Forças Àrmadas e com o Bra- tinham carteira de identidade de coronel e contrache-
si!. Era uma LRM que tinha a cara do Dr. Geraldo Ouin- que de general. Agora permanecem com contrache-
tão - defensor de banqueiro por 38 anos. Era acostu- que de general, no final da carreira, no posto de coro-
mado a tirar dos pobres para dar aos seus chefes, e nel ou capitão-de-mar-e-guerra.
agor~ assalta os ~isciplin~do~ militares. C?meça, Sr. Como o caráter contributivo da Proposta da
PreSidente, a medida provIsória de nova Lei de Remu- Emenda Constitucional n° 136 é claro, criando um
neração, fixando não o soldo, m~s.a remuner?~ão bru- fundo, os militares ativos e inativos vão contribuir para
ta ~os recrutas em R$153,OO: A ~poca, o mlnlmo era a Previdência. Para cada um real que viermos a con-
mais ou menos R$151,OO. FOI mUlto generoso ao con- tribuir o Governo também entrará com outro real.
ceder mais R$2,00 além do mínimo. ~ fundo criado nesse novo sistema de contribui-

Só que hoje o novo mfnimo já está em R$180,OO ção é insuficiente. Pela irredutibilidade dos proventos e
e o recruta con~ln~a ganha~d~R$157,OO. Esse recru- das pensões, numa primeira fase, o Governo não entra-
ta geralmente e filho de pai nao declarado, de traba- ria com um real mas com cinco reais para cada militar.
Ihador humilde ou de desempregado. O filho do dou- ' . . .
tor do prefeito do poUtico do empreiteiro não serve, . Oua~do porventura?s ~Ihtar:s tlvere~ novo re-
Sr.'Presidente!' ajuste, os matl~os e penslomstas n~o o terao, porque

. . ., . . o Governo fara com que eles contribuam menos com
DepOIS, atacou os ~nvalldos, o~ mlht~res refor- o fundo, que passará de R$5,00 para R$4,00. Mesmo

mados que sofrem de cancer, de ahenaçao mental, assim ele continuará deficitário
de cegueira, e outros, na figura do auxílio-invalidez. ' . ..' .
São os militares que necessitam de assistência ou cu- . ASSim acontecera sucesslva~ente, ate que um
idados permanentes de enfermagem. O auxílio-invali- dia um coronel.da.reserva, um capltao-de-mar~e-guer-
dez de um general-de-exército que era de R$162 00 ra ou seu penslomsta venham a receber o eqUivalente
passou para R$1.177,00; o do soldado passou' d~ a 30% do se~ c?mpanheir~ .d~ ativa. ~essa ocasião,
R$151 ,00 para R$112,OO. Para os primeiros, um au- estaremos atmglndo o eqUlI~brlo atuarial. Esse valor,
mento de 600%' para os mais humildes um rebaixa- surpreendentemente, aproxima-se dos R$1.800,00.
mento de 10%.. : ' Ou seja, o teto final de nossa carreira estará alinhado

ao pago pela Previdência Social.
O que podemos esperar de um advogado de . .

banqueiro, a não ser isso?! Beneficia minorias, prete- . _Ness,a onda, ~ coronel ficara, com dez a ~enos; o
rindo maiorias. Ninguém quer estar na situação do capitao, seiS; o terceiro sargento, tres; o cabo, doIS; o sol-
soldado ou do general reformado. Mas o preço do me- dado, um.
dicamento que o general e o soldado pagam são exa- O jornal Extra, de 21 de setembro, torna mais
tamente os mesmos. Ambos sentem dores; contudo, forte essa ameaça ao dizer que os Estados se unem
maior do que a dor da doença, é a da discriminação. pela contribuição de inativos e que autoridades assi-

Outro fato grave constante dessa medida provi- naram documento no qual reivindicam o desconto. E
sória - da qual muitos dos meus companheiros não diz ainda que a Carta do Recife manifesta o grande in-
tomaram consciência - é o fim do posto ou graduação teresse dos Estados de que o Congresso Nacional
acima por ocasião da inatividade. Depois de trinta apresse a tramitação e a aprovação da contribuição
anos de serviço, o militar ganhava um posto ou gradu- previdenciária de inativos.
ação acima ao aposentar-se. Isso visava compensar Sr. Presidente, não apenas os militares sofrerão
hora-extra que ele nunca teve, proibição de greve, sin- com isso, mas também os servidores civis da União,
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Estados e Municípios, os companheiros da Polícia Mi
litar e do Corpo de Bombeiros. Esse desconto é mais
um compromisso do Sr. Fernando Henrique Cardoso
com o Fundo Monetário Internacional. Sabemos que
decisão do FMI não se discute, cumpre-se. O Dr. Ge
raldo Ouintão, com toda certeza, deve estar dando
gargalhadas a respeito da situação em que colocou
propositadamente os militares.

O que os militares têm feito nessa situação? La
mentavelmente, em nome da disciplina, absoluta
mente nada. É como se disciplinado fosse aquele que
aceita tudo de maneira passiva.

No dia 5 de setembro, esteve presente na Co
missão de Relações Exteriores e na Comissão de De
fesa Nacional novamente o Dr. Geraldo Ouintão, para
falar sobre a Base de Alcântara e a Lei de Remunera
ção dos Militares. No caso da Lei de Remuneração,
questionei-o sobre a segunda parcela do nosso rea
juste, que foi adiada de 2002 para 2003. Sabem qual
foi a resposta do Ministro? Que também não sabia.
Tomou conhecimento do adiamento por intermédio
do Diário Oficial da União. Quando S.Exa. não age
como um pau-mandado, comporta-se muito bem no
papel de marionete. Pudera! É um neófito com san
gue de barata. A falta de liderança, sonegando infor
mações, causou aos chefes militares constrangimen
tos junto aos subordinados.

Para conhecermos um pouco mais sobre o Dr.
Geraldo Ouintão, veja o que S.Exa. declarou ao jornal
Folha de S.Paulo, no dia 12 de setembro, após o epi
sódio terrorista em Nova Iorque:

Lembrei-me agora do acordo com os
Estados Unidos para que eles usem a nos
sa Base de Alcântara, no Maranhão, para
lançamentos de foguetes.

Há uma cláusula que fica bem justifica
da depois dos ataques. Trata-se da cláusula
que impede o Brasil de alugar Alcântara
para parses que possam estar envolvidos
com terroristas.

Se esta é mais uma prova de que o Ministro da
Defesa não tem qualquer compromisso com a sobera
nia do Brasil, qual é então seu compromisso com as
Forças Armadas e com seus integrantes? Nenhum.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso compor
tou-se de forma bisonha ao tentar insistentemente fa
lar com George W. Bush após os episódios do dia 11
de setembro. Seu sonho só foi realizado oito dias de
pois. Por que o Presidente Bush perderia tempo com
um país, cujo Presidente é o primeiro a desmantelar e
humilhar suas próprias Forças Armadas e que nome-

ou para o Ministério da Defesa uma pessoa tão des
preparada e incompetente?!

Na Comissão de Defesa Nacional, reunida no dia
5 deste mês, alguém mostrou uma matéria muito inte
ressante do jornal O Dia. Segundo o periódico, um sol
dado do nosso Exército disse que, por não ter jugular,
as Forças Armadas a improvisavam com capim.

O jornal O Globo, em edição da semana passa
da, publicou o seguinte:

O serviço militar obrigatório deverá cair
de um ano para dez meses. É uma forma de
as Forças Armadas pouparem verba em
tempos bicudos. Hoje, quem serve são fi
lhos de famílias pobres. A classe média
foge dos quartéis como o diabo da cruz.

Isso é publico. Com tristeza faço tais relatos.
Nossas Forças Armadas estão no fundo do poço, fora
de combate.

O jornal O Globo, de 21 de setembro, publicou:

Quintão disse que, assim como Alema
nha e França formam eixo do processo de
construção do mecanismo europeu de defe
sa, independentemente da OTAN, parses da
América do Sul precisam decidir com auto
nomia suas prioridades:

Sr. Presidente, seria bom que o Ministro disses
se isso para seu chefe. E acrescenta o jornal:

O Ministro disse que o Brasil prestará
apoio político aos Estados Unidos, mas não
concordará com retaliações 'desproporcio
nais ou descabidas'.

O que o Dr. Geraldo Ouintão vai fazer? Convo
car nossos soldados com jugular de capim, ou famin
tos, para intervir em algum lugar? Isso é muito triste!

Enviei ofrcio ao Ministro da Defesa, questionan
do S.Exa. sobre o porquê de cadetes, que têm prece
dência sobre subtenentes e alunos de escola de for
mação de sargentos, que têm precedência sobre ca
bos, receberem soldos inferiores aos soldados enga
jados de segunda classe. O Ministro respondeu que
tais medidas "não ferem o princípio da hierarquia mili
tar, com plena aceitação da classe e dos próprios ca
detes e alunos". A declaração é assinada por Isaac
Sidney M. Ferreira, Chefe da Assessoria Parlamentar.
Ele é funcionário de um grande banco e um incompe
tente! Foi uma resposta debochada a mim e a todos
os Parlamentares que também têm questionado o Mi
nistro da Defesa. O Ministro Geraldo Ouintão, que
nada sabe sobre a vida militar, tornou-se um irrespon-
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sável ao nomear assessor também neófito, desinte- execução de nenhuma obra relevante, bem como não
ressado e, no mínimo, mentiroso. se sabe de investimentos por parte do Governo Esta-

Algo inédito também foi criado pela medida pro- dual na área social.
visória: o desconto previdenciário para o militar inati- Um dos pontos fundamentais para o desenvolvi-
vo. Somos a única classe de aposentados ou inativos mento do setor produtivo no Estado é a manutenção
que paga a Previdência. O Dr. Geraldo Quintão con- das estradas vicinais, que se encontram em péssimas
seguiu cobrar dos inativos militares algo que o Supre- condições de trafegabilidade. Quando se verifica o se-
mo Tribunal Federal julgou inconstitucional para os tor produtivo abandonado, com certeza, setores vitais
servidores civis. como segurança e saúde, por exemplo, não vão bem.

Sr. Presidente, enquanto Deputados, Senado- Diante deste pequeno relato, desejamos mos-
res, Ministros de Tribunais Superiores e Procuradores trar que a greve dos profissionais da educação até o
do Ministério Público recebem auxílio-moradia da or- dia de ontem se justifica, pois os salários se encon-
dem de R$3 mil- não questiono; mas os militares ti- tram totalmente defasados, além das condições de
veram o benefício retirado. O coronel ganhava trabalho serem precárias.
R$143,00; o capitão, R$11 0,00; o terceiro-sargento, O Governo do Estado está encaminhando o pla-
R$53,OO; e o cabo, R$37,00. Retirou-se o benefício e no de cargos e salários dessa categoria para a
criou-se desconto de 5% para quem ocupa imóvel Assembléia Legislativa, entretanto, esperamos que o
funcional, havendo previsão de aumentar para 10% seu conteúdo seja, pelo menos, satisfatório para os
no ano que vem. profissionais em educação.

Péssimo exemplo é o Dr. Geraldo Quintão. Quando digo que esperamos que o conteúdo
Enquanto no Rio mais de 95% não têm onde morar, o seja satisfatório, é porque todos os anúncios de obras
Dr. Quintão ocupa dois apartamentos funcionais em ou benefícios feitos por aquele Governo têm sido uma
Brasília - os apartamentos 601 e 602 do bloco "O" da decepção, razão pela qual, estamos apreensivos com
SQS 112. Mais um exemplo para não ser seguido. o conteúdo desse plano de cargos e salários.

De todo o exposto, Sr. Presidente, é lamentável Era o que tinha a dizer.
que~argo tão i~portante seja preenchido por ~esso- Muito obrigado.
as tao desqualificadas, sequer havendo sabatina no O SR IE'010 ROSA _ S P 'd t _
Senado para sua ocupação. . r. resl en e, peço a pa

- . d d' lavra pela ordem.As Forças Armadas sao a garantia e to os nos. .,
Peço aos companheiros Deputados que, por ocasião O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampalo)-
da apreciação da referida medida provisória e emen- Tem V.Exa. ayafavra.
das, votem pensando nas Forças Armadas e no Brasil. O SR.IEDIO ROSA (Bloco/PFL-RJ. Pela ordem.

Aos meus companheiros militares da ativa e da Pronuncia o seguinte diScurs?~ - Sr. Preside~te, Sra~.

reserva, pensionistas e ex-combatentes, peço que se e Srs. Deputados, co~.a declsao. de transferir ~ Capl-
politizem em seus respectivos Estados e, nas elei- t~1 Federal para Brasllla, o Pres~dente Ju~ce!lno Ku-
ções, escolham candidatos de boa índole, civis ou mi- b'!schek pr~meteu c~mpensaçoes economlcas ao
litares, que defendam nossas Forças Armadas e, por RIO ?e Janeiro e a Sao P~~lo. Enquanto co.ub~ a~s
conseguinte nosso sofrido Brasil. paulistas receber os beneficIos da nascente Industna

Muito ~brigado Sr. Presidente. automo.bilística, a ~_opulaç~o do ~io de Janeiro seria
, ' . favorecida pela Unlao com Investimentos pesados na

O SR. EURIPEDES MIRANDA - Sr. Presidente, indústria naval, atividade, já naquela época, com lar-
peço a palavra pela ordem. ga tradição na economia local.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Outros importantes passos estão em andamen-
Tem V.Exa. a pal~vra. to e ainda precisam ser concretizados, como dotar os

O SR. EURIPEDES MIRANDA (Bloco/PDT-RO. órgãos de financiamento de condições para a con-
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi- cessão ágil do crédito, mantendo a segurança do fi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo de Rondônia nanciador, porém em prazos compatíveis com as
vem anunciando que a arrecadação do Estado tem au- agências de fomento internacional, assegurando, en-
mentado satisfatoriamente, entretanto, ninguém sabe fim, o aumento do número de encomendas e a gera-
onde o dinheiro arrecadado está sendo aplicado. ção de mais benefícios para a indústria naval, com o

Em termos de execução de obras em todo o conseqüente aumento da participação do setor na
Estado, com recurso próprio, não temos notícia da economia nacional.
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Com os incentivos e a destinação de mais recur- certificar-se da segurança da base. Os Estados Uni-
sos para o setor naval, os empresários podem retomar dos estariam a proibir a presença de brasileiros em
suas atividades, e os trabalhadores, por sua vez, se nosso próprio território!
beneficiar com a geração de empregos. Trata-se mes- Uma vantagem brasileira não se confirma nos
mo de uma resposta efetiva à questão do desemprego. termos do acordo: o recebimento de tecnologia na

A recuperação da indústria naval serve também área dos satélites. Ao contrário, o acordo proíbe a
para consolidar a condição do Estado do Rio de Jane- transferência de tecnologia.
iro como uma das regiões de maior crescimento do Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, consta-
País nos últimos anos. ta-se, de logo, desprezo à soberania brasileira e ao

É o Rio cada vez mais forte, com o reconheci- nosso povo, em especial à população de Alcântara.
mento, enfim, da importância estratégica da indústria Não advogamos o desfazimento de acordo in-
naval em um país com dimensões privilegiadas, ex- ternacional de importância inquestionável para o de-
tensa linha costeira, e que precisa aumentar as condi- senvolvimento científico e tecnológico do Brasil. O
ções de competitividade do setor, especialmente em Maranhão precisa de investimentos. Alcântara espera
relação à economia internacional. a complementação dos investimentos já realizados,

Era o que tinha a dizer. na ordem de 600 milhões de reais.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ Defendo, Sr.:residente, os inte~e~s.esde Alc~n-

Concedo a palavra à nobre Deputada Nice Lobão, tara e do Ma~anhao, mas, .nesse episódiO, é precIso
que disporá de 25 minutos na tribuna. resguardar o Inter~s~e nacional, a presença das For-

_ ças Armadas braSileiras em lugar de comando.
. A S~A. NI~E LOSAO (Bloc~/PFL-MA. Pronun- Alugar um pedaço do território brasileiro aos

cla o segumte discurso.) - Sr. Pre~ldente, Sras. e Sr~. americanos não parece solução razoável aos nossos
Deputados, o ~cor~o entre o Brasil e os Estados Unl- problemas. Só aumentaria nossa dependência cientí-
dos para a utl!lzaçaO da base d~ lançamento d~ f~- fica e tecnológica. Estamos de acordo com o jornalis-
guetes d~ Alcantara, no Maranhao, te~-s: const~~U1- ta Mauro Santayana ao afirmar que "uma nação,
d? em objeto ~e amplo d.eba~e na Coml~~o de Clen- quando abdica de sua soberania e se entrega sem a
CI~ e.!ecnologla, ~o~~mcaçao~ Informatlca e n~ Co- honra da resistência, em acordos acovardados, os
m~ssao de Constltulçao e Justiça e de Redaçao da dominadores não a respeitam; reduzem-na ao estatu-
Camara dos Deputados. to de colônia servil e humilhada pela ocupa ão políti-

O debate, Sr. Presidente, está ganhando as pá- ca e policial". ç
ginas dos jornais e a sociedade brasileir~, sobret~do Este momento, Sr. Presidente, é bastante opor-
porque en.cerra fort~ componente emOCionai relatiVO tuno para resgatar, em debate saudável e produtivo, o
a soberama da Naçao. papel constitucional das nossas Forças Armadas,

Trata-se de acordo assinado pelo atual Governo hoje subjugadas, com investimentos irrisórios e salá-
brasileiro e pelo Governo norte-americano em abril rios afrontosos à dignidade dos seus integrantes.
do ano passado, necessitando de ratificação pelos Não podemos concordar com determinados co-
Parlamentos dos dois países. legas Parlamentares que, a pretexto de promover uma

Certamente, o Parlamento dos Estados Unidos defesa paroquial de interesses imediatos, locais, pro-
da América ratificará, sem questionamentos, o acor- vincianos - de certa maneira legítimos -, perdem de
do. O mesmo não poderemos afirmar em relação ao vista o principal. E o principal, Sr. Presidente, diz respe-
nosso Congresso Nacional, porque os interesses são ito à soberania de uma Nação de 170 milhões de cida-
antagônicos, em alguns itens do acordo, em desfavor dãos, que não se pode curvar à vontade unilateral de
do Brasil. outra nação, por mais poderosa que seja.

O Brasil não poderia investir no seu próprio pro- O tratado de Alcântara é importante para o Ma-
grama espacial - uma arrogância americana estra- ranhão, mas tem que ser importante para o Brasil,
nhamente aceita pelo Governo brasileiro. Como se para o nosso povo e sobretudo para a afirmação do
não bastasse, ficam os Estados Unidos com o direito nosso desenvolvimento como nação soberana e in-
de vetar unilateralmente o uso da base por determina- dependente.
dos países. Outra aberração inadmissível. Mas a pior Por outro lado, estranhamos o silêncio da Presi-
parte do acordo, Sr. Presidenle, é a cláusula que im- dência da República nessa questão. Em assuntos de
pede a presença de brasileiros nas áreas controladas tal envergadura, compete ao Chefe de Estado prestar
pelos americanos, inclusive técnicos que poderiam esclarecimentos à Nação, debater o tema com o Con-



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 45431

gresso Nacional e com as nações irmãs vizinhas. Deputados Federais a par da grave situação por que
Nada disso acontece. estão passando. O mesmo acontece com os demais

Ao contrário, Sr. Presidente, o Ministro da Ciên- hospitais universitários do Brasil e com todos os hos-
cia e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg, divulga um pitais brasileiros credenciados pelo Sistema Único de
documento, seguido do acordo, em nome do Governo Saúde.
brasileiro, afirmando que está "convencido de que Venho a esta tribuna não apenas para manifes-
seus termos não ferem a soberania nacional". tar a minha preocupação com referência aos hospita-

Mas está contido no artigo VI do acordo, exata- is universitários de Minas Gerais, mas também para
mente no item que trata dos controles de acesso, uma expor uma das razões, segundo entendo, dessa situ-
inominável declaração de subserviência do Brasil ao ação de dificuldade financeira que enfrentam essas
Governo dos Estados Unidos da América. instituições. Aprovamos neste plenário, no final do

Diz o texto o seguinte, Sr. Presidente, Sras. e ano de 1999, em dois turnos - praticamente por una-
Srs. Deputados, prestem atenção: nimidade; parece-me que houve só um voto contrário

Item 2 - As partes assegurarão que so- - a chamada PEC da Saúde, que teve uma longa his-
mente pessoas autorizadas pelo Governo tória nesta Casa. Começou com a iniciativa do Depu-
dos Estados Unidos da América controlarão tado Eduardo Jorge, do PT de São Paulo, hoje Secre-
vinte e quatro horas por dia, o acesso a Veí~ tário de Saúde do Município de São Paulo, que teve
culos de Lançamento, Espaçonaves, Equi- como Relator o Deputado Darcísio Perondi, do Rio
pamentos Afins, Dados Técnicos e às áreas Grande do Sul. Em seguida, houve a apresentação de
restritas referidas no Artigo IV, parágrafo 3, emenda de minha autoria. A Comissão Especial for-
bem como o transporte de equipamen- mada para apreciá-Ia teve como Presidente o Depu-
tos/componentes, construção/instalação, co- tado Nelson Marchezan e como Relator o Deputado
nexão/desconexão, teste e verificação, pre- Ursicino Queiroz.
paração para lançamento, lançamento de A aprovação dessa emenda foi fruto de grande
Veículos de Lançamento/Espaçonaves, e o acordo que começou na Comissão de Seguridade
retorno dos Equipamentos Afins e dos Da- Social e Família. Naquela época, era seu Presidente o
dos Técnicos aos Estados Unidos da Améri- Deputado Alceu Collares, do Rio Grande do Sul.
ca ou a outro I~cal aprovad~ pelo Governo Então, num acordo abrangente, que envolveu todos
dos Estados Umdos da América. os partidos da Casa, tivemos a aprovação da propos-

Não restam dúvidas, Sr. Presidente: o acordo ta. Depois, fomos ao Senado, e ali havia também al-
abre mão da soberania brasileira e entrega o controle guns problemas. Mas, no final da história, a emenda
da base de Alcântara ao Governo dos Estados Unidos! acabou sendo aprovada também por unanimidade e,

Neste momento de escalada belicosa do Governo em seguida, promulgada.
Americano, não podemos permitir um acordo tão peri- A emenda visava ao aporte de mais recursos ao
goso aos interesses meramente científicos do Brasil. sistema de saúde no Brasil não apenas pelo Governo

O que existe por trás desse acordo? A quem in- da União, mas também pelos Governos dos Estados
teressa e quais os objetivos para controlar a base de e dos Municípios. Agora, Sr. Presidente, depois da
Alcântara? promulgação da emenda, inclusive com envolvimento

Com a palavra o Sr. Presidente Fernando Henri- pessoal do Presidente da República, com a concor-
que Cardoso. dância da equipe econômica, vem a Advocacia-Geral

Muito obrigada. da União e, mediante parecer, praticamente derruba
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - o objetivo da emenda, criando gravíssimo precedente

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Carlos e deixando transparecer à Nação brasileira que um
Mosconi. S.Exa. dispõe de cinco minutos. parecer não definitivo da Advocacia-Geral da União

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB-MG. Pela or- vale mais do que uma emenda aprovada em dois tur-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e nos nesta Casa e no Senado Federal e depois pro-
Srs. Parlamentares, hoje recebi uma carta da Univer- mulgada.
sidade Federal de Minas Gerais - UFMG, mais espe- A situação é grave, pois coloca o Congresso
cificamente da Faculdade de Medicina. Refere-se a Nacional interiorizado diante de simples parecer. Há
correspondência aos hospitais universitários de Mi- um parecer, mas a emenda foi promulgada, deve va-
nas Gerais, procurando colocar a bancada mineira de ler e prevalecer.
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O parecer da Advocacia-Geral da União põe em guém que tenha vida direita, correta. Mas, se tiver
dúvida a intenção de todos os Congressistas brasilei- rabo preso, aí, sim, tem como fazê-lo. Assim, deve-
ros que querem destinar mais recursos para a saúde mos tirar tudo isso a limpo.
do País. Os hospitais estão à beira da falência, porque Gostaria que todos os partidos revissem a deci-
o SUS não tem recursos. Paga-se por uma consulta são de acabar a CPI. Ela não pode terminar. Ela tem
médica a quantia de R$2,04. Buscamos uma solução que chegar às quebras de sigilo, que não foram feitas;
para o problema, assim como o fizemos para o salário tem que saber quem está botando a mão no dinheiro
mínimo. Naquela oportunidade, encontrou-se uma do povo. Dinheiro para que os coitados do Nordeste
solução que, embora não definitiva, foi aprovada com façam irrigação não existe; agora, dinheiro para cons-
o aplauso da Nação brasileira. Assim também fize- truir ponte que liga nada a lugar nenhum muitas vezes
mos com o SUS. Foi aprovada emenda à Constituição existe, bem como dinheiro para fazer usina que nunca
que deverá vigorar definitivamente. entrou em operação.

Repudio essa manifestação, que nada tem a ver Quero fazer um pedido a todos os partidos: se
com o que votamos Trata-se de verdadeira agressão existe suspeição sobre a CPI, vamos afastar alguns
ao Congresso Nacional e abre precedente inaceitável. de seus membros, vamos remontá-Ia. Se existem cu1-

Muito obrigado. pados do lado de cá, existem também do lado de lá, e
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - não podemos passar a mão na cabeça dos de cá, mu-

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado ito menos na dos de lá, que continuarão pedindo di-
Moroni Torgan. nheiro para obras inacabadas. Esse dinheiro deveria

O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL-CE. Pela ir para obras sociais, para pessoas c~rent~s, mas
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. acaba no bolso .de safados, que o usarao -:- nndo do
e Srs. Deputados, hoje quero abordar assunto que povo - em cassinos de Las Vegas ou em vla~e~s ao
nos traz, ao mesmo tempo, tristeza e necessidade de r*:dor do mundo. Portanto, vamos rever a poslçao de
busca de responsabilidades. nao prorrogar essa CPI.

Ontem, ouvimos as explicações do Presidente da Se existe.suspeição, vamos ~udar s~us con:-
CPI das Obras Inacabadas. S.Exa. fez algumas acusa- ponentes e continuar tra~~lhando ate que seJ~m reah-
ções que não podem ficar no ar, de forma alguma - tan- z~das as quebras de slgll? Vamos descobnr quem
to em relação às feitas contra S.Exa. quanto às feitas sao os c?rruptos deste Pais, os que corrompem e os
contra os outros componentes da referida CPI. corrompidos.

Não tenho muito conhecimento da CPI, pois Muito obrigado.
dela não participei. Entretanto, assisti a uma ou duas O SR. FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a
reuniões que me chamaram a atenção, devido aos palavra pela ordem.
participantes. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -

Obra inacabada significa muito dinheiro jogado Tem V.Exa. a palavra.
na lata do lixo. Muito! A obra do TRT de São Paulo O SR. FIORAVANTE (PT-RS. Pela ordem. Pro-
serviu como exemplo de corrupção para o mundo in- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
teiro, e não posso acreditar que isso só tenha aconte- Srs. Parlamentares, em seis anos, principalmente no
cido naquele tribunal. período pós-privatização, as tarifas telefônicas au-

Alguém se beneficia desse dinheiro. É preciso mentaram em 3.723%, conforme estudo desenvolvi-
que a CPI chegue em quem está se valendo desse di- do pela ANAATELCOM e SINTTEL-RS, respectiva-
nheíro. É necessário que sejam encontrados os cor- mente, entidades dos usuários e dos funcionários de
ruptos e os corruptores, para saber por que milhões telecomunicações. Os aumentos maiores foram per-
de reais - muitas vezes bilhões - estão indo pelo ralo. cebidos a partir de 1998, justamente no perfodo logo
Isso deve ser esclarecido, Sr. Presidente. após as privatizações, e desde então as tarifas bási-

Se houve tentativa de extorsão, então vamos às cas têm-se mantido elevadas.
provas, vamos ver quem é o culpado, quem tentou a Desta forma, a redução no preço da linha telefô-
extorsão, quem foi extorquido e por que foi extorquido. nica se explica. O usuário paga, inicialmente, um pre-
Quem não deve nada, quem não tem culpa no cartó- ço três ou quatro vezes menor do que o cobrado há al-
rio não tem por que extorquir. guns anos, mas que se torna crescente e cumulativo

Muitas vezes ameaçavam a CPI do Narcotráfico a cada mês que mantiver o telefone instalado na sua
e dávamos risada, porque não há como ameaçar al- casa, já que o valor abatido no preço inicial da linha
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telefônica foi embutido na tarifa mensal. Um procedi- nicação dos cidadãos brasileiros. Se as empresas
mento enganoso ao usuário do serviço telefônico. concessionárias não conseguiram superar a quanti-

as usuários já revelaram sua insatisfação com dade de linhas telefônicas que a estatal TELEBRÁS
os preços. Em pesquisa feita pelo Instituto Soma, previa nos seus cronogramas de instalação, manten-
71 % dos usuários entendem que os serviços estão do-se empresa pública, as empresas privadas conse-
caros demais. Preço baixo depois das privatizações guiram atingir seu principal objetivo. O preço é trinta
não passou de discurso enganoso do Governo FHC vezes m~ior do que aquele previsto pela estatal
na propaganda das privatizações. TELEBRAS, sem que para isso se tenha qualquer

O Governo não exigiu o cumprimento - nem justificativa racional e plausível.
cumpriu por sua vontade, já que não detém o controle A pesquisa do Instituto Soma, realizada em 9 Ca-
das estatais - do baixo preço e o serviço universaliza- pitais brasileiras, aponta que 71 % dos usuários consi-
do para toda a população, já que sua preocupação é deram os serviços caros demais. Outros aspectos do
apenas o lucro. serviço telefônico privatizado também foram medidos.

O Brasil tem hoje 33 milhões de linhas telefôni- Para 42% dos entrevistados a prívatização tornou os
cas, número em patamar equivalente ao que a serviços piores, 27% não confiam nos serviços e tam-
TELEBRÁS previa ter instalado no Brasil nesse mes- bém 27% estão insatisfeitos. Os números são três ve-
mo período, o que significa que em momento algum a zes maiores do que quando o serviço era público.
privatização contribuiu para que o acesso ao serviço Concluí-se, dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e
fosse facilitado para a população brasileira. Se fizer- Srs. Deputados, que a privatização dos serviços pú-
mos um cálculo simples, poderemos saber que esse blicos mostra apenas mais uma das formas da exclu-
número de linhas telefônicas corresponde a um sexto são social provocada pelo modelo neoliberal do Presi-
da população brasileira. Se forem consideradas as li- dente FHC.
nhas comerciais e as residências com duplicidade de Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este pronunci-
linhas telefônicas, perceberemos que o número de fa- amento seja divulgado nos órgãos de comunicação
mílias brasileiras com acesso ao serviço é ainda me- da Casa.

nor.:.Pode~o~ deduzir, ent~o, que qua~e 50% da PO?U- O SR. AGNELO QUEIROZ _ Sr. Presidente
laça0 braslle~ra está e~cl~l~a do serviço de telefOnia.. peço a palavra pela ordem. '

A seguir-se o raCIOClnlO das empresas concessl- .,
onárias do sistema de telefonia, esse percentual ten- O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) -
de a se manter por longos anos, já que a população Tem V.Exa. a palavra.
excluída é aquela que não consegue atingir o pata- O SR. AGNElO QUEIROZ (Bloco/PCdoB-DF.
mar financeiro que lhe dá direito a uma linha de telefo- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ne, porque não gera o lucro esperado pelas empresas Sras. e Srs. Deputados, o mundo assiste estarrecido a
concessionárias. mais uma ameaça de guerra.

Tomando-se os números das concessionárias Após os atentados do dia 11 de setembro em
de telefonia do Estado do Rio Grande do Sul, privati- Nova Iorque e em Washington, que vitimaram milha-
zada durante o Governo peemedebista de Antônio res de vidas de inocentes, atos bárbaros e desmedi-
Britto, veremos que a empresa retirou, até o mês de dos que chocou todo o mundo, incontinenti vários paí-
agosto passado, durante o ano de 2001, quase 53% ses prestaram solidariedade aos Estados Unidos e
dos telefones que instalou. Das 83 mil linhas de telefo- aos familiares das vítimas. Esses atentados foram
nes instaladas no Rio Grande do Sul nos meses de ju- condenados de maneira unânime.
nho, julho e agosto deste ano, foram retiradas no É claro que os países exigem também que os
mesmo período 44 mil linhas, por inadimplência ou criminosos que cometeram tamanha barbaridade se-
por solicitação do usuário que se sentiu financeira- jam julgados e paguem pelo crime brutal que comete-
mente incapaz de honrar os compromissos. Isso por- ramo Entretanto, Sr. Presidente, essa tragédia não
que, se o preço baixo da linha telefônica atrai os usuá- pode servir de motivo para que se cometam outras
rios, o alto custo mensal torna proibitivo qualquer ser- tragédias, fazendo com que milhares de outros ino-
viço de telefonia à população de renda escassa. centes paguem por esses atos bárbaros. Estamos as-

a principal diferencial entre o período pré e o sistindo, de forma massiva, todos os dias, em todos
pós-privatização é que a telefonia tornou-se, como os canais, sobretudo na CNN, ao estímulo à vingança
nos primórdios, um serviço de elite, reservado a pou- e ao ódio, por meio de grande mobilização de uma
cos, e não um serviço público essencial para a comu- máquina de guerra para atacar o Afeganistão.
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O Afeganistão é um país miserável, arrasado foram cumpridas ao longo desses anos. Entre essas
pela guerra, com 6 milhões de pessoas passando metas estava a redução, em 33%, do índice de morta-
fome. Não é porque existe a suspeita de que o mentor lidade de crianças de até 5 anos nos 160 países
do atentado esteja naquele país que o povo afegão membros do UNICEF.
terá de pagar por isso. Seria reproduzir o bárbaro e in- Do total de países, 97 não cumpriram a meta, o
sólito episódio ocorrido nos Estados Unidos, conde- que representa mais de 60%. Mesmo estando entre
nado com veemência pelos povos do mundo inteiro. esses países, o Brasil ficou próximo da meta, pois con-
Seria reproduzir esse clima, se os Estados Unidos seguiu reduzir em 27% a mortalidade infantil na déca-
consumarem a intenção de atacar e matar milhares da de 90, reduzindo de 48,3 para 33,5 o número de cri-
de pessoas inocentes, como forma de vingança e de anças mortas para cada grupo de mil nascidas vivas.
expressão do ódio ao terrorismo. Apesar do avanço, trata-se de índice ainda bas-

O discurso feito pelo Presidente Bush no Con- tante elevado se comparado ao de países como os
gresso trouxe preocupações ao mundo, princípalmen- Estados Unidos, que apresentam 7,3 óbitos por mil
te na parte em que diz que quem não está com os nascimentos, ou de países latino-americanos, como
Estados Unidos está com o terrorismo. Isso é uma Cuba, com seis óbitos; Chile, com 10,3 óbitos; e
ameaça ao mundo e, ao mesmo tempo, uma barbari- Argentina, com 18,4 mortes.
dade, porque países como o Brasil estão solidários ao Embora a média na década tenha ficado em
povo norteamericano, mas não estarão com os Esta- 27%, o melhor desempenho do País ocorreu exata-
dos Unidos num ataque belicista, para, também, matar mente nas áreas onde os índices de mortalidade in-
milhares e milhares de inocentes em outro país. E isso fantil eram mais críticos. É o caso, por exemplo, de
não significa que o Brasil está do lado do terrorismo. muitos Estados do Nordeste. Nos chamados "bol-

Sr. Presidente, é por isso que a nossa posição sões" de pobreza da região, o índice caiu mais de
tem de ser firme. O povo brasileiro é solidário, mas 60%, acima do dobro da média nacional, reduzindo
não vai participar de nenhuma carnificina, de assassi- de 120 para 53 o número de óbitos por mil crianças
nato de milhares de inocentes, para exercer a vingan- nascidas com vida.
ça e manter o ódio no mundo. Muito pelo contrário, es- Esse resultado pode ser atribuído a importantes
pera que o Presidente do Brasil adote publicamente a medidas adotadas pelo Governo, através dos Ministé-
postura de condenação ao terrorismo e de solidarie- rios da Saúde e do Desenvolvimento Agrário, como o
dade com o povo norte-americano, em virtude dos re- Programa Saúde da Família, o Programa de Combate
feridos atos bárbaros. Não podemos colaborar para às Carências Nutricionais, o Projeto Alvorada, o Pro-
que se reproduza a violência pelo mundo afora. grama de Agentes Comunitários da Saúde, além da

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. adoção do Piso de Atenção Básica e do Fundo de
Muito obrigado. Combate e Erradicação da Pobreza.
O SR JUaUINHA S P 'd t I _ Mas os méritos desse esforço não são apenas

. - r. resl en e, peço a pa a do Governo. A ação de voluntários também muito
vra pela ordem. . . contribuiu para esse resultado positivo, como o tra-

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) - balho desenvolvido pela Pastoral da Criança, vincu-
Tem V.Exa. a palavra. lada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

O SR. JUaUINHA (PSDB-GO. Pela ordem. (CNBB). Mobilizando mais de 145 mil voluntários em
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, todo o País e adotando uma estratégia voltada para
Sras. e Srs. Deputados, relatório divulgado pelo Fun- a promoção humana, a Pastoral conseguiu, com re-
do das Nações Unidas para a Infância (UNIC EF) so- cursos limitados, expressivo êxito no combate à mor-
bre a situação da infância no mundo revelou que a talidade infantil.
maioria dos países não cumpriu as metas estabele- A Pastoral da Criança constitui o maior movi-
cidas no início da década de 1990 para a melhoria mento institucionalizado de solidariedade humana
das condições de vida das crianças. Com base no e ação comunitária no Brasil, o que o torna mais
documento, a direção do UNICEF admite que a expressivo por ocorrer num país sem tradição nes-
questão da criança não esteve entre as prioridades se campo. E o mais interessante é que a entidade
da maioria dos países. tomou para si essa responsabilidade, assumiu as

No caso do Brasil, mesmo reconhecendo que iniciativas de implementar esses programas, ao
houve avanços significativos, o UNICEF revela que, contrário de outros movimentos voluntários, que
das 23 metas assumidas pelo Governo, apenas oito têm caráter mais reivindicatório ou de cobrança de
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ações do setor público do que para atuar no front Como todos sabem, sou promotor, procurador
da atuação comunitária. de justiça aposentado, e durante toda a minha vida ja-

Estudo divulgado no ano passado pelo Instituto mais tive contemplação ou qualquer tipo de compor-
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou tamento passivo em relação à criminalidade.
que os índices de mortalidade infantil estão direta- Em épocas priscas, muitos anos atrás, Alagoas
mente relacionados ao grau de instrução das comu- ficou estigmatizado como a terra da violência. Mas
nidades. A pesquisa mostra que cada ano a mais na quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que nun-
escolaridade média das mulheres resulta numa re- ca se matou tanto, nunca houve tanta violência impu-
dução de 15% no índice de mortalidade infantil, o ne em meu Estado como nesse Governo que aí está.
que explica a necessidade de se colocar a educação O Governador Ronaldo Lessa veste um colete,
entre as prioridades da política de combate à morta- uma indumentária exótica. Parece um colete da Polí-
lidade infantil. cia Federal, mas não é. Diz ele, em jogada de marke-

E só a educação não basta. Esse esforço deve ting tão infantil quanto inconseqüente, que aquilo é
incluir uma campanha ampla de melhoria das condi- um protesto contra os baixos níveis dos indicadores
ções sociais. O trabalho do Agente Comunitário de sociais do Estado e que tirará o colete logo que o
Saúde é essencial para proteger os recém-nascidos Estado retome um patamar de desenvolvimento soci-
em situação de risco, mas esse trabalho só alcança ai condigno.
bom resultado com a melhoria da educação básica. Pois se depender da violência policial, da violên-

Sem essas múltiplas ações e programas, além cia fardada, da violência tolerada pelo Governo, da vi-
da ampliação do trabalho do voluntariado, o País po- olência impune, S.Exa. vai viver de colete! Os alagoa-
derá demorar mais outra década para reduzir a mor- nos já estão fartos das sucessivas declarações, nos
talidade infantil a índices dos países desenvolvidos. jornais, nas televisões, nas rádios, de que S.Exa. é
Felizmente estamos no caminho certo e o Governo contra a violência. Ora, nós todos somos contra a vio-
está vigilante e comprometido com esse propósito. O lência, mas quem é governante tem o dever de coi-
que falta é uma maior mobilização nacional em favor bi-Ia, de punir, prevenir, implementar políticas efetivas
de uma causa que é de responsabilidade de todos e de combate ao crime e não de assistir, como especta-
interessa ao futuro do País. dor, a mais tragédias no cotidiano.

Muito obrigado. Sr. Presidente, esse jovem morreu em uma dis-
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, cussão de churrascaria, em um incidente absoluta-

peço a palavra pela ordem. mente repugnante, surreal, inconcebível. Não houve
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - troca de insulto, troca de ofensas, briga corporal, nada!

Tem V.Exa. a palavra. Simplesmente o clima de impunidade e violêncía do
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco/PFL-AL. meu Estado estim~'~ que um "valente" qualquer, 1n<?r-

Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mente.quando policiai, saque de um.revólver e desf~ra
todos os dias, nesta Casa, fala-se da grande violência seus tiroS contra quem quer que seJa. Morreu um JO'
mundial. Os dias atuais estão sobremaneira marca- vem de 26 anos, de comportamento exemplar. Morreu
dos pela expectativa da atitude dos Estados Unidos, ví~ima de um~ agressão covarde qu~m jamais teve ini-
em relação aos talibãs do Afeganistão e ao terrorismo mlgo~ e que tinha ~odo um futuro bnlhante pela frente.
em geral. São dias de apreensão para a humanidade. E a Vida que se ceifa, quem devolve?

No Brasil onde o clima de violência urbana Estão lá o pai de Vai, sua mãe, Isabel, seu avô
cresce e atemo~iza a todos os cidadãos também meu Olival, sua família, seus tios, seus próximos, contra-
Estado, minha terra, não foge da tragédia do cotidia- parentes da minha família, .tü?0~ estar~:cidos, se per-
no. No último domingo, foi assassinado em São Mi- gunt~ndo o que fazer: a?enr a lei de tahao? Procurar o
guel dos Campos, cidade próxima da Capital do Esta- caminho da vendeta pnvada?
do, um jovem empresário de apenas 26 anos de ida- Sr. Presidente, é necessário que esse Governo
de, Olival Tenório Costa Neto, filho de um grande em- socialista de araque que temos no nosso Estado, que
presário e amigo, Dr. Denisson Amorim, neto do Dr. tem preocupação social só no discurso, comece a
Olival Tenório, um baluarte da agroindústria açucarei- cumprir a sua obrigação de manter a ordem. Mas
ra. O crime comoveu toda a sociedade alagoana e fez S.Exa. sequer fala de alguns crimes, está calado -
despertar, mais uma vez, a preocupação coletiva com contempla-me ali o Deputado Regis Cavalcante, que
o clima de insegurança em Alagoas. bem sabe da veracidade do que digo -, mudo, encur-
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ralado, impotente, incapaz de combater uma situação Nascido em 1921, no Recife, Pernambuco, e co-
tão deplorável. nhecido inicialmente no Pars por seu trabalho realiza-

Transmito à famflia enlutada a minha solidarie- do em Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963 - onde
dade. se alfabetizaram trezentos trabalhadores rurais em

C O ut d AI d' G quarenta dias -, nosso professor foi exilado da Pátria
orno ep a o por agoas, quero pe Ir ao 0- em 1964 Esse eXI"I'IO acabou por leva' lo a' Boll"vl"a ao

d - t d" - "f' -,verna or que, se nao se sen e em con lçoes, se e ra- C . U"
co, inibido, se vínculos estranhos o inibem de romper hlle, a~s Estados nrdos, a França, en~re outras tan-

,. da t . d E t do . tas naçoes, havendo nelas desenvolvido durante oos lames ma ança organrza a no s a ,renunCie;, , . , . . á
, M" t da J t' D J 'G . 00' I penodo uma obra teorrco-pratlca admlr vel no campova ao InlS ro us Iça, o r. ose regon, p Ir a - d d - ".

t· d 'I' SE" P Ir' Fed I' a e ucaçao, de causar pasmo ao mais recalcitrantegum IpO e auxl 10 a . xa; va a o cla era; va a d d f t
- , ít" d ba d os esa e os.uma sessao esplr a, a um corpo e um n a; peça .. " _

ajuda a Bush; peça ajuda a alguém, mas não deixe que . A começar P?r seu g~ml~l. vlslu,mbre. Nao basta
os alagoanos sejam sistematicamente eliminados com ensinar o f~t~ro leitor a ler , diZia. Ha que se enten~er
a postura omissa do Governo do Estado qual a poslçao que o aluno ocupa no contexto social,

. , . " . pois, segundo o gênio nordestino, o processo de ensi-
M~ls que falar e necessárro fazer alguma COisa, no-aprendizagem respalda-se - dirramos - na reali-

Sr. Presidente. dade de vida que circunda o aprendiz.
Não quero ~ue Alagoas volte a ser o .que era no Eis ar o âmago de seu método, o Método Paulo

pa~sado,. conhecida cO,mo terra de bandido" Temos Freire, de que tanto se fala e tão pouco se comenta.
mUito mais a oferec~r. Ja que o Go~~rno apena~ fala e Porquanto, para comentá-lo, há que adentrá-lo, vale
nada faz, que a sociedade se mobilize para eVitar no- dizer, sentir seu pulso e compreender seu sentido.
vas desgraças na terra alagoana. Perguntar, enfim: de que se trata? Isso é importante,

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente, senhores, dado que tanto seu trabalho de campo
peço a palavra pela ordem. como sua vida já são por demais conhecidos, no Bra-

O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio) _ sil e no exterior; in~lusive seu il~stre fi~ de vida públ~-
Tem V.Exa. a palavra. ca, como Secretárro da Educaçao de Sao Paulo, capI

tal da América Latina.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. N b O t d M 't d P I F' .

I P . . d" ) S pores epu a os, o e o o au o relre, sal-
Pe a ordem. ronuncla o segUinte Iscurso. - r. re- b . t - f d' t
. . I a-se, necessarramen e nao orma esquer IS as,

sldente, Sras. e Srs. Deputados, Irylnga, a este de t . t d' 't" t - I d
O E S I d d 't t U d nem cen rrs as, nem Irei IS as, senao sa va a mes-ar s- a aam, mea os os anos OI en a. m os.. "

d"t " Ir .. "d ONU d mlce. Esquerdista, Paulo escreveu We make the
progral~as I oST mU

A
l~ompoA~ef~clals a e- road by walking: conversations on education and so-

senvo via-se na anzanla na rrca. . _ .
, clal change", a quatro maos, com o norte-americano

No decurso de reunião, que tinha lugar na sala da Myles Horton, Irder da luta por direitos civis nos idos
residência do coordenador, e em que se tratava do com- dos anos 50 e dos 60. O Utulo de per si diz tudo: faze-
ponente educacional, destacava-se na estante do recin- mos o caminho caminhando. E conduz o leitor como
to, em lugar de honra, um clássico sobre ensino. OUtulo: que ao portal de um metamétodo, que reza: ao apli-
"Educação como prática da liberdade". Há anos havia car-se um método, não se sabe aonde se chegará.
sido publicado, mas permanecia atual. Sua função no Isto é, com respeito à educação e a mudanças socia-
evento: ser compulsado como obra de referência. Seu is, tudo se baseia em conversações, em tratativas e
autor: o brasileiro Paulo Reglus Neves Freire. negociações, cujo resultado é imprevisto. Imprevisto,

O coordenador de então era escandinavo. A tra- além de muitas e boas vezes inesperado. Como a
dução do escrito via-se em sueco, cuide-se, e não em vida, aliás.
inglês (idioma de muitas traduções do trabalho do Educar é conversar, diria o nordestino, se ainda
educador). Enfim, o fato, irretocável, foi relatado por vivo estivesse. Especialmente dos discursos evoca-
brasileiro, testemunha ocular do evento de que parti- dos em salas de aula, só Deus sabe o que resulta.
cipara. Mesmo que o instrutor opressivamente controle. Eis o

Paulo Freire, preclaros Parlamentares, foi o Bra- busílis da questão.
sil que até mesmo a própria Escandinávia abraçou, Dar que doutro clássico de Freire, "Pedagogia
cujo exemplo o mundo reverenciou e cuja merecida do oprimido", decorre poder-se encarar sua obra
fama o fez ser considerado um dos maiores, se não o como o sumo de uma pedagogia em favor da deso-
maior, pedagogo do fim de milênio. pressão. Ou pedagogia a favor da libertação, numa
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acepção da palavra, no entanto, que não necessaria
mente por inteiro encontraria eco na que se encontra,
por exemplo, na Teologia da Libertação, ao menos
parece. Porque o método pauliano de ensino e alfabe
tização conta como fulcro palavras-temas - por exem
plo, "salário", "tijolo" - escolhidas em "círculos de cul
tura" próprios, geradores das discussões em aula e
temperados pelos "temas de dobradiça", que cabe ao
instrutor selecionar.

E é justamente na eleição desses, que buscam
"dobrar", isto é, dar inflexões aos percursos dos tópi
cos que surjam durante os debates, que reside o ris
co, o perigo de transformar um processo desopressi
vo, e, pois, saudável, em narrativa persuasiva. Mero
procedimento de conversões, ideológicas ou não.
Destarte, indesejável, porquanto submissivo. E totali
tariamente aprisionador.

Por isso é que o Método em sua essência é neu
tro. Basta que as escolhas das "dobradiças" pelo siste
ma educacional se restrinjam à geração de alternati
vas múltiplas e à proposição de subsídios aos momen
tos em que surja, por elas, a produção de conhecimen
to, espontânea e isenta. Em suma, respeito ao aluno!
Parece ter sido isso que o País não compreendeu.

Dignos pares, fique explícito que, à evidência, o
Método Paulo Freire não é o método, senão um méto
do. Até porque "o" método - caminho, em grego - não
existe; o que, como visto, o professor bem compreen
dia.

Mas consigne-se também, por outra, que o pen
sador homenageado é mais um do panteão de não
poucos brasileiros de escol, cuja potencialidade o Bra
sil infelizmente não aprove~ou. Ou aprove~ou pouco.

Que pena que o não fez. Quisera o tivesse feito!

Se sim, como alhures se deu, nossa gente final
mente talvez deixasse - já entrados no segundo meio
milênio do nosso descobrimento - de ser sempre o
mesmo.

Muito obrigado.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL-RR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocorreu no último final de
semana, em Boa Vista, o 35E Encontro de Comércio
Exterior - ENCOMEX, que reuniu empresários, técni
cos, representantes e diretores de órgãos governa
mentais do Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa, além
do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comér-

cio, Sérgio Amaral, que nos deu a honra de sua pre
sença.

O evento, além de discutir e traçar metas para
as exportações, marcou também o lançamento do
selo postal sobre a cultura exportadora e a certifica
ção dos agentes de comércio exterior de Roraima.

Para Roraima, o ENCOMEX veio demonstrar o re
conhecimento do Governo Federal sobre o potencial de
exportação que o Estado possui. Essa iniciativa gover
namental surge no momento em que exportar é funda
mentai para o País e vai ao encontro da vocação natural
de Roraima, pela sua excelente localização, entre a Ve
nezuela e a Guiana Inglesa, com amplas facilidades de
saídas para América do Norte, Ásia e Caribe.

Como já falamos em outra oportunidade, o mo
mento é de se investir em Roraima, com o pensamen
to voltado às exportações. O que até então era proble
ma, hoje, para nós, roraimenses, é solução.

Os Governos Federal e Estadual e nós, Parla
mentares, fizemos nossa parte, dotando o Estado de
energia suficiente para atender as necessidades lo
cais e de rodovias pavimentadas que fazem a ligação
para os países vizinhos.

Desde que aqui cheguei, em 1995, minha luta
foi incansável, procurando Ministros e órgãos gover
namentais para dotar meu Estado daquilo que preci
sava para dar o grande passo rumo ao desenvolvi
mento, ou seja, energia e rodovias.

Reporto o que disse o Ministro Sérgio Amaral,
ao falar para mais de trezentos pessoas no Encontro:
"Estamos assistindo ao início de um processo de inte
gração no Norte que vai permitir que aconteçam os
benefícios verificados no Sul, com o MERCOSUL".

A afirmativa do Ministro é uma realidade, no mo
mento em que conhecemos as potencialidades rorai
menses, que oferecem condições para viabilizar um
programa de desenvolvimento com a implantação de
indústrias calçadistas, moveleiras, de produção de
alimentos e bebidas, sem falar no turismo.

As vantagens são enormes e o Estado conta
não só com a estrutura básica - estradas e energia
abundantes -, mas também com uma legislação que
incentiva e apóia os investimentos. Tudo isso dá a Ro
raima condições necessárias para que se desenvolva
como um pólo industrial e exportador.

Para completar, faltava apenas o apoio do Go
verno Federal. Hoje, nem isso é mais problema. O
BNDES, o Banco do Brasil, a Secretaria de Comércio
Exterior e outros órgãos governamentais estão pron
tos para oferecer aos empresários tudo aquilo que
eles precisam para instalar suas empresas e indústri
as em Roraima.
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Concluindo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero destacar o compromisso do Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio proferido a to
dos os presentes ao 35E Encontro de Comércio Exte
rior: "O Governo Federal tem muitos serviços para
ajudar o produtor e o exportador que queira investir
em Roraima. Agora é o momento de Roraima".

Muito obrigado.

O SR. DIVALDO SURUAGY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SA. DIVALDO SURUAGY (Bloco/PST-AL.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, no Brasil, a história
da cana-de-açúcar confunde-se com a do País. Des
de a fundação das primeiras cidades até o desenvol
vimento da tecnologia, a exploração da cana criou em
torno de si relações que determinaram muito do que
somos hoje.

Durante os séculos XVI e XVII, o Brasil tor
nou-se o maior produtor de açúcar do mundo, geran
do imensas riquezas para os senhores de engenho,
para Portugal e, sobretudo, para os holandeses.
Ostentando opulência, os senhores de engenho do
Nordeste importavam da Europa desde roupas e ali
mentos até louças e objetos de decoração.

A cana-de-açúcar atravessou cinco séculos
como uma das principais fontes de riqueza do Brasil.
Agora, na virada do século, a ciência brasileira está
preparada para tornar essa cultura ainda melhor.

O Brasil produz 52% da produção mundial ,e o
Estado de São Paulo produz 75% da produção nacio
nal. O melhoramento vegetal da cana-de-açúcar inici
ou-se em 1969, visando ao aprimoramento da cultura.
Cria-se, portanto, cultivares resistentes contra pragas
e doenças, alcançando-se maior produção.

O desenvolvimento da humanidade, desde os
primórdios das civilizações, sempre esteve intima
mente relacionado com o domínio das diversas for
mas de energia, iniciando com a descoberta do fogo
na Pré-História, passando pela pólvora na Idade Mé
dia, chegando ao século XIX, quando os ingleses de
senvolveram a máquina a vapor d'água, daí dominan
do praticamente o mundo. Nessa fase, era o carvão
mineral o principal combustível, associado ao consu
mo de lenha, primeiro e mais elementar combustível
derivado da biomassa.

No final do século passado e início deste, a des
coberta do petróleo pelos Estados Unidos consolidou
este produto como fonte referencial de energia, que

não só substitui o carvão vegetal e a lenha, como pas
sou a ser o combustível que dominaria o mundo, tanto
para produzir o vapor como para, através de seus de
rivados, mover veículos automotores e demais meios
de transportes, inclusive na geração de eletricidade.
Em decorrência dessa nova e espetacular fonte de
energia, que parecia ínsubstituível e inesgotável, os
Estados Unidos consolidaram os seus domínios de
poder ainda hoje hegemônico no mundo.

Assim, continua sendo o petróleo a principal
fonte de energia que move o mundo e sobre a qual a
atual civilização construiu o progresso e passou a ser
dependente. Tudo poderia ser muito bom, se o petró
leo fosse infinito e se estivesse distribuído em todos
rugares e países de forma proporcional. Ocorre que
isso não acontece, pois a natureza não foi tão genero
sa e justa quando dispôs as maiores reservas petrolí
feras no Oriente Médio, onde prevalece o mundo ára
be caracterizado por suas lutas internas e com povos
vizinhos, o que contribui para desestabilizar a quanti
dade de petróleo a ser ofertado para os países impor
tadores, como também deixa as economias desses
países à mercê dos altos preços com que o petróleo
tem sido comercializado.

O Brasil faz parte daqueles países que estrutu
raram suas matrizes energéticas tendo a participação
do petróleo em proporção elevada e imperativa. Nos
so sistema de transporte tem no diesel e na gasolina
sua principal fonte de combustível.

Nesse contexto, considerando o modelo de eco
nomia que vem sendo implantado, parece que os nos
sos dirigentes políticos não estão ou não querem en
xergar outras saídas, insistindo nessa política energé
tica perniciosa que só aumenta nossa dependência
do petróleo importado, consumindo nossas reservas
monetárias já bastante comprometidas com as im
portações de produtos de alta tecnologia, como aque
les utilizados na informática, nos eletroeletrônicos e
na química fina.

Por outro lado, continuamos exportando cada
vez maiores quantidades de nossas riquezas na for
ma de matéria-prima bruta ou de produtos semi-in
dustrializados de preços baixos, para contrapor aos
gastos com a importação do que acima falamos e
mais inúmeros artigos considerados imprescindíveis
e até mesmo de diversos outros produtos supérfluos.

Ocorre que o que exportamos apesar de valer
bem pouco quando comparado aos preços dos pro
dutos de alta tecnologia e do petróleo, carrega o ônus
do chamado "custo Brasil" e ainda tem que enfrentar
as barreiras alfandegárias, fiscais e não-fiscais, im-
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postas pelos países ricos, em especial pelos países culos atualmente movidos a diesel, através da mistu-
do Mercado Comum Europeu e Estados Unidos. ra deste com o álcool.

O que se constata, na ótica da globalização e da O bagaço da cana-de-açúcar é o maior resíduo
filosofia neoliberal, é o aumento das dificuldades para da agroindústria brasileira, Estima-se que, a cada
o acesso dos nossos produtos nesses países diante ano, sobrem de 5 a 12 milhões de toneladas desse
da proteção e dos subsídios que lá vigoram, Nossos material, que corresponde a aproximadamente 30%
produtos minerais, agrícolas, carne, açúcar e tantos da cana moída.
outros que compõem a nossa pauta de exportação As próprias usinas utilizam de 60% a 90% des-
deparam-se com as persistentes barreiras deixan- se bagaço como fonte energética (substitui o óleo
do-nos vulneráveis, cada vez mais elevando nossa dí- combustível no processo de aquecimento das calde-
vida externa, pela impossibilidade de gerarmos supe- iras) e para a geração de energia elétrica. O bagaço
rávits na nossa balança comercial, para reduzirmos o como combustível veio substituir a lenha, que era a
principal desta enorme e onerosa dívida. fonte energética usada há alguns anos na evapora-

Além do mais, estamos aumentando as impor- ção do caldo.
tações de energia elétrica e de gás natural dos países Existem potencialmente usos não-energéticos
vizinhos da América do Sul. para o bagaço da cana, alguns deles já viabilizados

O binômio Energia & Soberania, e avaliando a comercialmente. Merecem destaque seu emprego
atual situação brasileira, podemos concluir que, da como matéria-prima na indústria de papel e papelão,
forma como vem sendo conduzida, não nos oferece a na fabricação de aglomerados, na indústria química,
menor condição de tranqüilidade. Nossa matriz ener- como material alternativo na construção civil, como
gética apresenta como maior fonte de energia a eletri- ração animal e na produção de biomassa microbiana,
cidade produzida em grandes hidrelétricas, em segui- Mesmo assim há ainda um excedente desse re-
da vem o petróleo e se~s derivado~ e em ter~eiro,pla- síduo que não é utilizado, causando sérios problemas
no, temos ~~ fonte~ denva~as da biomassa, InclUl~do de estocagem e poluição ambiental. Alguns autores
o alcool etlhco (anl~ro e hidratado) e baga_ço, denva- afirmam que esse excedente de bagaço pode chegar
dos da cana-de-açucar, a lenha e o carvao vegetal. a 10% em usinas com destilaria anexa ou a 30% em
Outras fontes como o carvão mineral, a energia nu- destilarias autônomas.
clear, o gás natural, a energia solar, a energia eólica P b f t . t' rd
- .. - . oucos sa em, mas o a o e que o po enCla e

tem partlclpaçoes ainda modestas, devendo crescer ,. á' t'd t I d d '. . I energia prlm na con I a numa one a a e cana eqUl-
bastante, nos próximos anos, o uso do gas natura, I' . t'd b 'I d t ól I. . ' , va e a energia con I a em um arrt e pe r eo, sso
atraves de termeletncas e automotlvos, e talvez a "f' d' B 'I 270 'Ih-, ., - . . slgnl Ica Izer que, se o rasl processar ml oes
energia nuclear dentro das IImltaçoes que Ja se cons- d t I d d f 2001/2002 t '
t t d ' t . e one a as e cana na sa ra , es ara pro·
a a no mun o In elro, d 'd 'I t t' I 't' d 270. _, UZIn o o eqUlva en e ao po encla energe ICO e

No contexto ~esse modelo em vigor, na~ ~Islum- milhões de barris de petróleo, Com um diferencial:
bramos qualquer Sinal da parte dos nosso~ dirigentes são barris de energia limpa e renovável.
em implementar o uso de fontes renováveiS de ener- '"
gia o que em suma, seria a energia da biomassa, Um,terço de~sa energia esta n~ forma de alcool

, '_ ' combustlvel e açucaro Os outros dOIS terços podem
Na ~roduçao do álcool, denvado da transformar-se em energia elétrica, atingindo aproxi-

cana-de-açucar, re~ulta ~r~nde excedente de b~~aço, madamente 200 milhões de barris de petróleo equiva-
excelente ~o.mbustlvel .sol~do, que pode se~ utilizado lentes, ou 550 mil barris por dia,
em termeletncas, contnbulndo para a geraçao de ele- ,
tricidade de forma técnica e economicamente viável. O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. PreSidente,
Atualmente o País produz cerca de 270 milhões de to- peço a palavra pela ordem,
neladas de cana, das quais são obtidos 12 bilhões de O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
litros de álcool e 15 milhões de toneladas de açúcar. Tem V.Exa. a palavra,

Todo o álcool e cerca de 60% do açúcar são O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT-PB, Pela or-
consumidos internamente; o restante do açúcar é ex- dem, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
portado, contribuindo sensivelmente com a nossa ba- Srs. Deputados, nesse final de semana, a imprensa
lança comercial. Poderíamos produzir três ou quatro de todo o País publicou graves denúncias sobre o fun-
vezes mais álcool do que atualmente e destinar todo cionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito
esse combustível renovável e ecologicamente limpo responsável pela apuração do desvio de recursos de
para a nossa frota automotiva, inclusive para os veí- obras inacabadas.
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Tenho participado como suplente dos trabalhos Esse é o dever desta Casa, mas não sei se a
da CPI e posso dizer que, desde o início, havia clara base do Governo terá condições de cumpri-lo.
pretensão do Governo Federal de não deixar a Co- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
missão seguir em frente. Concedo a palavra ao nobre Deputado Odelmo Leão,

Também é fato que a Mesa da Comissão preci- para uma Comunicação de Liderança, pelo PPB.
sa dar explicações, para que nenhuma dúvida paire S.Exa. dispõe de 5 minutos.
sobre a ~PI, um dos in,strumentos mai~ imp~rt,antes O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Como Líder,
de que dispomos para fIrmar a prerrogativa baslca do . _ .

Poder Le9b~!ativo~ue é_fiscal~ar a aPIiC~tçãO dos re- ~:;u~:~~:,oo~~;~:~~~'~ribs~~:~e;~~;~:~ ~~:'h~~:~
cur~os pu ICOS. as n~o po emos ~cel ~r que um nagem a duas empresas da minha região, o Triângulo
escandalo venha encobnr outro. Ou seja, nao se pode M" E t d d M' G .
. d' t"d d d . . - b rnelro, no s a o e !nas eralS,Impe Ir a con!nUl a e as !nvestlgaçoes so re o . . .
desvio de recursos públicos destinados a diversas A Algar, um dos mais Inovadores grupos pnva-
obras no Brasil. dos brasileiros, está entre as dez melhores no guia

E t d E t d S P 'd t "As 100 Melhores Empresas para Você Trabalhar", or-
, m quase o os os s a .os, r. res.' en e - ganizado anualmente pelas revistas Exame e Você

creIo mesmo que em todos -, eXistem obras Inacaba- S A d Ed't Ab'1 A . - t d' 11
d t · . f d' d .., a I ora fi. premlaçao acon eceu la

as, e os recursos para seu ermlno oram esvta os, S- P 1 'p 'd t d G Ab '1. d . - d d 'do t "-' em ao au o e reuniu o resl en e o rupo n,cnan o sltuaçao e escre ItO peran e a oplnlao pu- . . .
blica e um sentimento de derrota do povo brasileiro di- ~oberto Clvlta,. e representa~tes das empresaspartl-

t d - N- d 't . clpantes do gUia. Na colocaçao geral, a Algar fOI clas-
an e a corrupçao. ao po emo~ aC~I, ~r ISSO. sificada como a sexta melhor empresa e alcançou o

Estamos num momento mUito dlflcll de combate primeiro lugar na avaliação de grupo empresarial.
à,c~rrupção. Infeli~ment?, quem comanda o po~o b~a- Éa terceira vez consecutiva que a Algar participa
sllelro parece que ambem com~nd~ a ~orru~ao, a- do guia e tem seus esforços reconhecidos pela quali-
mos perder essa luta porque ~ao ha dlsposlçao para dade do ambiente de trabalho e pelos benefícios que
fazer com que os corruptos sejam derrotados. oferece aos 8 mil funcionários, que são tratados como

Não é possível que, diante de denúncias contra associados. Nessa quinta edição do guia, 374 empre-
membros de Comissão tão importante como essa, para sas se inscreveram, 33% a mais do que no ano anteri-
investigar desvio de verbas destinadas a obras inacaba- or. Critérios como respeito, credibilidade, imparcialida-
das, sejam encerrados os respectivos trabalhos, de, orgulho e camaradagem foram avaliados no ambi-

Na CPI do Narcotráfico também ocorreram de- ente das corporações. As empresas Algartêm um mo-
núncias contra Parlamentares, e qual foi o procedi- delo de gestão participativa, que flexibiliza e humaniza
mento adotado? Continuar investigando as denúnci- as relações de trabalho, Esse reconhecimento indica,
as e, se algo fosse comprovado contra algum Parla- acima de tudo, a constante evolução da Algar.
mentar, este seria afastado. O Deputado Fernando Os constantes esforços da empresa na área de
Ferro, que fez parte da Comissão, sabe como foi que talentos humanos contemplam uma série de benefici-
se procedeu. os diferenciados, como remuneração variável, partici-

Na CPI das Obras Inacabadas não está ocor- pação nos resultados, além de treinamentos na uni-
rendo o mesmo. A primeira providência é acabar com versidade corporativa do grupo,
ela. Por que terminar essa CPf? Por que nunca se Na UNIALGAR também são promovidas regular-
apura algo que envolva empreiteira? Aliás, devería- mente "turnês mercadológicas e tecnológicas", que
mos colocar no Regimento, para evitar constrangi- são viagens feitas por grupos de associados a diferen-
mentos, que vale qualquer CPI, menos a que fale de tes pafses para conhecer empresas, intercambiar in-
empreiteira. formações e ter contato com outras culturas. A Algar

Sr. Presidente, como esta Casa vai ter coragem também se sente comprometida com as comunidades
de dizer que exerce poder de fiscalização se não levar localizadas em suas áreas de atuação e desenvolve,
adiante essa investigação sobre as responsabilidades através de suas empresas, um extenso programa de
pela paralisação de obras que todos conhecemos, responsabilidade social há mais de seis anos.

Temos °dever não só de apurar as denúncias con- Não poderia deixar de mencionar o Grupo
tra Parlamentares e punilos, se houver provas, mas tam- Zema, que também teve reconhecido destaque na re-
bém de investigar as obras inacabadas e punir quem ferida publicação das revistas Exame e Você S.A. Isso
desvia dinheiro público, seja empreiteiro ou não. mostra a força e a disposição das empresas do interi-



Setembro de 200\ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 45441

or e seu afinamento com as mais modernas técnicas Ressalto, então, que, primeiro, solicitarei infor-
de gestão de empresas. mações ao Presidente da ELETRONUCLEAR. Depo-

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, is, se negadas, apresentarei projeto de lei tornando
deixo meus cumprimentos ao Grupo Algar e ao Grupo obrigatórios o envio de informações e de boletins diá-
Zema pelo reconhecido trabalho. rios à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a Deputados.
palavra pela ordem. O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ palavra pela ordem.
Tem V.Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem Tem V.Exa. a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a partir da publi- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pela ordem.
cação na revista Época do suposto acidente na usina Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nuclear localizada em Angra dos Reis, a imprensa Sras. e Srs. Deputados, na condição de Parlamentar
vem noticiando de forma constante o problema, que eleito pelo PSDB e de cidadão fluminense, atrelando
teria ocorrido há dois meses. minha atuação parlamentar aos interesses de minha

Quero convidar não só os Parlamentares da região, não me posso furtar de observar os principais
bancada federal do Rio de Janeiro mas também os acontecimentos afetos ao interior do Estado do Rio de
Deputados que compõem esta C~sa para uma au- Janeiro.
diência - a meu requerimento e da Deputada Jandira É assim que agora me reporto aos pagamentos
Feghali - que ocorrerá amanhã, às 10h, na Comissão efetuados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo),
de Minas e Energia, para discutir os problemas da usi- na última semana, de indenizações aos Municípios
na nuclear de Angra dos Reis. produtores de petróleo, a título de royatties, em que

Fui Prefeito e Vice-Prefeito daquela cidade. A são beneficiados ainda a União e diferentes Gover-
população local precisa ter referência confiável. Va- nos Estaduais.
mos confiar nos dados que estão na imprensa e na re- Por abrigar a Bacia de Campos, é o Estado do
vista ou nos que a empresa estará trazendo no dia de Rio de Janeiro o maior captador de recursos oriundos
amanhã? Mas evidencia dois fatores. dos royalties, com o Governo Estadual e administra-

Primeiro, precisamos democratizar ao máximo o ções municipais devendo receber, até o final deste
setor, a fim de que as informações não sejam privilé- ano, um total superior à marca de R$1 ,6 bilhão. So-
gio apenas de algumas pessoas, mas da sociedade. mente o acumulado do Governo Estadual fluminense,

O programa nuclear nasceu de legislação vota- recebido até agora, e que permitiu renegociar seus
da nesta Casa. Os boletins diários da usina nuclear débitos com a União, situa-se, nos últimos doze me-
foram enviados à Defesa Civil e ao Prefeito de Angra ses, em R$446,625 milhões, com o repasse pago, se-
das Reis. mana passada, fixando- se em R$42,11 milhões.

Segundo, na audiência pública de amanhã, ofere- Tal aporte de recursos é decorrente da iniciativa
cerei questionamento ao Presidente da do Governo Federal em propor, e conseguir ver apro-
ELETRONUClEAR. Se não obtiver explicação a con- vada, no Congresso Nacional, a flexibilização do mo-
tento, apresentarei projeto de leí que obriga sejam tam- nopólio estatal de petróleo, orgulhando este Parla-
bém remetidos ao Presidente da Comissão de Minas e mentar ter sido o único da região, então, no instante
Energia da Câmara dos Deputados boletins de ocorrên- da aprovação em 1997, a votar favoravelmente a uma
cia diários do funcionamento das Usinas Nucleares matéria que iria revolucionar a vida dos Municípios
Angra I e Angra 11. Assim, esta Casa poderá participar produtores.
do processo de controle social das informações diárias Esta nova realidade, que tem impulsionado o in-
acerca do funcionamento da usina nuclear. cremento da atividade industrial do Rio de Janeiro, é

Por meio dessa medida, estaremos dando mais fruto inconteste do conteúdo macro do programa de
um passo importante rumo à democratização das in- governo do PSDS e da dedicação do Presidente Fer-
formações. A propósito, se esta Casa tivesse obtido nando Henrique Cardoso ao projeto maior de reforma
tais informações concomitantemente com a Prefeitura do Estado brasileiro, desatando os nós das amarras
de Angra e com a Defesa Civil, poderíamos ter anteci- da velha máquina administrativa.
pado a audiência pública para dar conhecimento à 50- As indenizações pagas pela ANP estão criando
ciedade, sem causar polêmica - este é nosso dever. seleto grupo no interior fluminense, a chamada Faixa
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do Petróleo, constituída por Municípios produtores de
petróleo, ligados à extração nos poços da Bacia de
Campos, com as administrações públicas, que aplica
ram racional e corretamente seus royalties, reunindo
hoje os instrumentos necessários e preliminares para
a consolidação de um processo de desenvolvimento.

Somente o Município de Campos dos Goytaca
zes, por intervenção do Governo Federal nas regras do
mercado de petróleo, recebeu na última semana R$
10,622 milhões, registrando um total acumulado, no
ano de 2001 , de R$86,627 milhões, somente de royal
ties, que, somado às participações especiais pagas
este ano até agora, no valor de R$62 milhões, com
põem invejável orçamento, não alcançado por grandes
Capitais ou cidades de médio porte brasileiras.

É preciso citar, Sr. Presidente, que várias são as
administrações municipais que têm efetivamente apli
cado os recursos dos royalties para melhorar o índice
da qualidade de vida de seus habitantes, na execução
de programas de incentivo à economia e no desenvol
vimento de ações sociais, em saúde, em saneamento.

Dentro dessa relação, gostaria de citar os exem
plos dignamente prestados pelas Prefeituras Munici
pais de Quissamã e Macaé, com ênfase especial para
os Prefeitos, respectivamente, Octávio Carneiro e
Sylvio Lopes.

Atenho-me especificamente a esses administra
dores pela excelência dos programas que têm desen
volvido na área social e na construção da infra-estru
tura necessária para a viabilização do crescimento
econômico de seus Municípios investindo, para tanto,
de modo criterioso, os recursos arrecadados, referen
tes aos royalties do petróleo.

Tendo sido eleito pelo norte, noroeste e cen
tro-norte do Estado do Rio de Janeiro, registro que,
em que pesem os investimentos decorrentes da arre
cadação com a chamada receita-petróleo, há deman
da e um déficit social imenso, que somente agora co
meça a ser coberto, atuando este Parlamentar no pro
cesso de reivindicação permanente, para a agilização
de programas e obras do Governo Federal, um parce
iro constante do processo de desenvolvimento do in
terior fluminense.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de

registrar meu agradecimento ao Presidente Aécio Ne
ves e a todos os componentes da Mesa por terem au
torizado minha ida, juntamente com os Deputados
Wellington Dias, Presidente da Comissão de Fiscali
zação Financeira e Controle, Nelson Trad e João
Grandão, às BRs-262, 267 e 163.

É necessário que o Ministro dos Transportes,
Eliseu Padilha, libere recursos para recuperação da
quelas rodovias, veias de circulação das nossas ri
quezas e de exportação, principalmente no trecho en
tre as cidades de Corumbá e Miranda. Essas estradas
constituem o elo do Brasil com diversos países da
América Latina.

Este é meu apelo ao Ministro dos Transportes.
Quero também agradecer à Igreja Católica por

me haver ofertado imagem de Nossa Senhora do
Pantanal, por ocasião da solenidade de aniversário
da cidade de Corumbá, fronteira com a Bolívia, que
completou 223 anos no último dia 21.

Gostaria que este pronunciamento fosse divul
gado pelos veículos de comunicação desta Casa,
pela importância que têm essas BRs para a circula
ção de riquezas do nosso País.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário.

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres cole
gas Parlamentares, nesta oportunidade quero me re
ferir à Fundação Nacional Ulysses Guimarães, do
PMDB, cujo objetivo é assessorar o partido de modo
geral e, em especial, a Executiva Nacional.

Semana passada, fui eleito Vice-Presidente da
instituição. Na primeira reunião, foram discutidos im
portantes assuntos, entre eles, a reestruturação da
entidade. É natural certa mudança em decorrência da
nova administração da Fundação, que pretende tra
çar diretrizes para o partido. Obviamente, as mudan
ças se darão com aquiescência e apoio dos Estados
e dos Municípios, da militância, de modo geral, e, em
especial, dos Deputados e Senadores.

Na semana passada, aprovamos alterações
que pretendemos implantar na parte estrutural da
Fundação Ulysses Guimarães. Hoje, decorridos me
nos de dez dias, tivemos a segunda reunião, oportuni
dade em que traçamos algumas linhas mestras, com
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O objetivo de fazer com que companheiros e socieda- que venham ao plenário registrar presença, uma vez
de sejam ouvidos. que precisamos de quorum no painel para darmos iní-

Estamos na fase de estabelecer metas, prazos e cio à Ordem do Dia.
critérios para receber sugestões, repito, dos Estados e O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a
dos Municípios. Foi sugerida e aprovada na ocasião - palavra pela ordem.
vamos agora encaminhar à Executiva Nacional, uma O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa.
vez que já havia sido aprovada na administração ante- a palavra.
riar - a criação de carteira de identificação. O SR.IVAN VALENTE (PT-SP. Pela ordem. Sem

Com todo o respeito às demais agremiações, revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
em qualquer esquina, beco ou rua deste País, encon- putados, na semana passada, o Ministro da Fazenda
tramos um membro do PMDB. Estamos nos organi- Pedro Malan esteve na Comissão Mista de Planos,
zando para desenvolver eficiente trabalho na Funda- Orçamentos Públicos e Fiscalização, sempre tratan-
ção, com o objetivo de valorizar cada militante. E essa do de forma arrogante setores que contestam suas
carteira de identidade integrará mais ainda os compa- proposições de política econômica.
nheiros do PMDB em âmbito nacional. Por exemplo, S.Exa. ficou bastante irritado

Estamos abertos a sugestões. Vamos encami- quando o Deputado Marcelo Barbieri, do PMDB, dis-
nhar aos diretórios estaduais e municipais pedidos de se que o dólar estava quase chegando a 3 reais. O Mi-
sugestões. nistro fez blague, balançou a cabeça várias vezes, di-

E, no momento certo, teremos de tomar a deci- zendo que aquilo era uma grande agitação que se es-
são em Brasília. Antes, porém, ouviremos os compa- tava fazendo, e deu a entender que o dólar nunca iria
nheiros, o que é de suma importância para valoriza- atingir aquele valor. Bastou o Ministro sair daqui para
ção do partido. que o dólar disparasse, chegando a 2,84 reais.

Por outro lado, também promoveremos seminá- Vejam V.Exas., na sexta-feira da semana passa-
rios, com a presença de economistas, analistas e im- da, o Banco Central, depois de várias intervenções no
prensa para discutir questões nacionais, estaduais e mercado, deixou para as piranhas do mercado 4,7 bi-
municipais. Posteriormente, traçaremos diretrizes. Ihões em títulos cambiais e não conseguiu segurar o
Vamos tentar nos valer da colaboração de pessoas dólar, e ainda tomou outra medida, que foi garantir
inteligentes, intelectuais, lideranças comprovadas. uma alíquota de recolhimento compulsório para de-
Vamos correr o País vendendo nossas sugestões e pósitos a prazo. Isso significa sinalizar com aumentos
idéias e, em prazo ainda não determinado, estabele- de juros futuros. Ontem, eles tomaram outra decisão,
cer diretrizes para as ações do PMDB. e depois de duas intervenções e de jogar mais de 1bi-

Vamos sugerir isso à Executiva Nacional do par- Ihão de reais em título cambiais no mercado, conse-
tido, junto com os demais companheiros, e levar o guiram derrubar o dólar para 2,731 reais.
problema às bancadas do PMDB do Senado e da Câ- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o resul-
mara dos Deputados, porque queremos evoluir e va- tado dessa política é que, rigorosamente, a vulnerabi-
lorizar nossas propostas com a participação de todos. lidade da economia brasileira não tem mais jeito.
Com isso, vamos estabelecer bandeiras depois de A esta altura, já começou na imprensa a cantile-
detectarmos, com a sociedade de um modo geral, re- na dos economistas governistas de que o Brasil preci-
almente quais são as necessidades. sa criar um colchão, fazer nova blindagem e assumir

Faço este registro a fim de que os companheiros novos compromissos com o Fundo Monetário Inter-
saibam que assumimos a Vice-Presidência e a admi- nacional. Que compromissos? Escancarar a econo-
nistração da Fundação Ulysses Guimarães com o mia, continuar pagando religiosamente os juros da dí-
propósito de dar cara nova ao nosso partido, respei- vida externa e dar prosseguimento ao processo de
tando as decisões da convenção nacional como, por privatizações. Essa é a rotina do Governo há sete
exemplo, a de que deveremos, no próximo dia 20 de anos, além de privatizar, arrochar salário de funcioná-
janeiro, escolher o nosso candidato à Presidência da rio, fazer reformas previdenciária e administrativa, ali-
República para as eleições do ano que vem. enar a soberania nacional etc. Com isso, o Brasil per-

Muito obrigado, Sr. Presidente. de cada vez mais e está cada dia pior.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convoco os Agora dizem que a saída são as exportações.

Srs. Deputados que estão nos seus gabinetes, nas Mas são exportações com juros internos altos, com
Comissões e demais dependências da Casa para . mercado protecionista e com recessão lá fora? Que
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solução é essa, se não se criou ainda um mercado in- subordinado aos interesses do capital financeiro in-
terno no Brasil e não se cuidou de barrar a vulnerabili- ternacional.
?ade externa? O resu!tado ~s~á aí: 4,7 bilhões ~e rea- Por falta de patriotismo, depois de tantos anos
IS ~a sexta-feira e mais 1 bllha~ na .segund~-f~lra, ou sacrificando nosso povo, submetendo a economia na-
seja,. tudo ~ q.ue gastam as universidade publicas fe- cional a um processo de desnacionalização, entre-
derals brasileiras em um ano. gando um patrimônio histórico construído com tanto

As universidades estão em greve, o funcionalis- sacrifício pelo nosso povo, diante de tantas dificulda-
mo público está em greve e o Governo continua cor- des vividas pelo nosso povo, o Presidente, que é so-
rendo atrás da especulação, da ciranda financeira e ciólogo e teria a obrigação de fazer isso até porque se
dessa lógica infernal de país dependente. aprofundou muito nos problemas nacionais, não tem

É preciso que este Parlamento, de uma vez por a sensibilidade de se fazer a seguinte pergunta: será
todas, se dê conta de que não é mais possível conti- que realmente era isso que desejava nos meus anos
nuar com esse modelo econômico. Ou nós construí- de luta no passado, construindo uma histórica políti-
mos um projeto nacional autônomo e soberano para ca? Será que não estou errado?
este País, suspendemos o 'pa~ament~ ~essa dívida Em tom de piada, se diz, até mesmo no Palácio
externa, faz?!!'os uma auditoria da diVida, fazemos do Planalto, que o Sr. Fernando Henrique Cardoso,
reforma agrarra, ~ensamos nu~ mercad~ de ~assa, quando tem um momento de lucidez, repete para
numa outra r:laçao com o ,~xte~lor, co~ fJnan~~a~en- seus assessores: "que besteira eu fiz!"
to da produçao e uma polltlca Industrial de ClenClae. .
tecnologia ou não caminharemos do Terceiro para o Se ISSO ~orre e~ tom de plad~.' certamente há
Segundo ou Primeiro Mundo, mas, sim, para o Quarto alguma veraCidade diante dessas dificuldades.
ou Quinto Mundo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando

É por isso que um presidente medíocre como o Governo eleva a dívida pública brasileira a patamar
George W. Bush pode ir à televisão e dizer que todos que já chega a quase 700 bilhões de reais e não faz a
os países do mundo têm que se alinhar aos Estados menor reflexão de como está indo a economia do
Unidos na luta contra o terrorismo - uma luta cega, País, o seu comprometimento, é porque algo de bom
que vai produzir mais mortes e mais exclusão social não se está passando na cabeça do Sr. Presidente da
no mundo e, o pior de tudo, produzir a submissão de República e da equipe econômica.
nações de Terceiro Mundo que não têm autonomia e Por que bater à porta do FMI para aumentar
precisam ir de pires na mão pedir empréstimo ao Fun- nosso endividamento em mais 15 bilhões de dólares
do Monetário Internacional, o que fará com que per- e não investir um centavo sequer na economia brasi-
cam sua soberania e a capacidade de dirigir sua eco- leira, a fim de manter a estabilidade do dólar em rela-
nomia e sua política. ção ao real?

É preciso dar um basta a essa política econômi- Esses aumentos representam a sangria mortal
ca e construir outro projeto para este País. da economia nacional e o sofrimento de milhões de

Muito obrigado. brasileiros, os quais pagam preço muito alto pela falsa
O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente, estabilidade da nossa moeda, que não se traduz em

peço a palavra pela ordem. bem-estar para o povo. Trata-se de enorme sufoco. Os
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa. funcionários públicos federais, estaduais e municipais

a palavra. estão há sete anos ~em reaj~ste salarial. ?s inv~st~-

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT-RN. ,:,en.tos no setor S?C1al no Pais foram redUZidos slgm-
P I d S . - d d) S P ·d t flcatlvamente. E nao há recursos no Orçamento Geral

e a or em. em revlsao o ora o~. - r. resl en e, da União para investir nessa área.
Sras. e Srs. Deputados, eu gostarra de subscrever o .
pronunciamento que acaba de fazer o Deputado Ivan Sr. PreSidente, chegou a hora de debatermos a
Valente, do PT, apenas com uma discordância: o Pre- política econômica brasileira com mais seriedade.
sidente não é medíocre. Aqueles que hoje se dispõem a sair candidato à presi-

Ele é muito competente para cumprir o dever im- dência d? repúblicAa ~re~isam, antes de tudo, dizer
posto pelo capital financeiro internacional. Isso ele que a pohtlca economlca Imposta pelo Governo Fede-
sabe fazer com uma competência que talvez nenhum ral deve ser revogada.
outro presidente tenha tido, fazendo com que toda a O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,
economia nacional, todo o processo produtivo fique peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o "Prêmio Integridade", distri
buído pela Transparência Internacional, ONG com
sede na Alemanha, foi concedido este ano aos pro
motores Bruno Galatti, Cláudio Esteves e Solange Vi
centini, do Ministério Público de Londrina, Estado do
Paraná, responsável pelas investigações de corrup
ção na Prefeitura do Município, que levaram à cassa
ção do Prefeito Antônio Belinati, em 22 de junho de
2000, e ao indiciamento de mais de 120 pessoas en
volvidas em desvios de recursos públicos municipais.
Esta é a primeira vez que brasileiros recebem a signi
ficativa homenagem.

A cerimônia de entrega será no dia 7 de outubro,
em Praga, na República Tcheca, durante a X Confe
rência Internacional Anticorrupção, organizada pelo
governo local e pela Transparência Internacional, uma
das mais importantes organizações não-governamen
tais do planeta, criada em 1993, com o objetivo de
combater a corrupção, e que hoje constitui uma rede
mundial, com 77 entidades nacionais ao redor do mun
do, em todos os continentes, aqui representada pela
Transparência Brasil, sob a presidência de Cláudio
Weber Abramo, também organizada em 1993.

Além dos citados promotores, a Transparência
Internacional também reconheceu o intenso envolvi
mento da sociedade londrinense no acompanhamen
to das investigações, que culminou com a formação
do Movimento pela Moralização na Administração
Pública de Londrina. O trabalho do Ministério Público
local começou em 1999, a partir de denúncias de irre
gularidades na Autarquia Municipal do Ambiente
(AMA), e avançou para a ex1inta Companhia Munici
pal de Urbanização (COMURB), revelando amplo es
quema de desvio de recursos públicos, em face do
qual Belinati, além de cassado, chegou a ser preso
duas vezes este ano.

A partir de setembro de 1999, diversas lideran
ças passaram a acompanhar de perto as investiga
ções. Por iniciativa do arcebispo da Igreja Católica de
Londrina, Dom Albano Cavallin, organizações de vári
os tipos tiveram conhecimento da dimensão das acu
sações contra a administração municipal. Entre essas
entidades estavam a Ordem dos Advogados local, a
Associação Comercial e Industrial, o Sindicato dos
Construtores, o Conselho de Segurança, o Conselho
de Pastores Evangélicos, o Centro de Direitos Huma
nos, entidades empresariais, sindicatos, Rotary Club,
Lions Clube, Maçonaria e muitas outras.
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E é bom que se diga, Sr. Presidente, lá estava
eu a defender a sociedade civil que pretendia colocar
a limpo as denúncias e pedindo punição aos envolvi
dos no rumoroso caso de corrupção na administração
pública de Londrina. E inúmeras vezes denunciei des
ta tribuna o Prefeito por estar envolvido em corrupção.

No dia 10 de dezembro de 1999, aniversário da
cidade, representantes dessas organizações partici
param de marcha de protesto, que foi obstruída por
um grupo de simpatizantes do Prefeito, pagos, e por
isso, posteriormente, chamada de o "Dia de Luto de
Londrina",

O incansável trabalho dos promotores de Lon
drina, investigando o que inicialmente parecia ser
mais um caso menor de corrupção e levando à Justi
ça as pessoas acusadas, sua iniciativa de procurar o
apoio da comunidade num momento crítico, e o papel
exemplar das organizações da sociedade civil, que
trabalharam de forma coordenada, a despeito de
suas diferenças, justificaram a decisão da Transpa
rência Brasil de indicar a Promotoria Pública e as lide
ranças de Londrina para receberem o "Prêmio de
Integridade 2001" da Transparência Internacional.

Em tal contexto, nobres colegas, ressalto o tra
balho incansável dos líderes do Movimento Pés Ver
melhos, Mãos Limpas, na pessoa de Valter Luiz Orsi,
ex-presidente da Associação Comercial e Industrial
de Londrina (ACIL), que foi a entidade proponente ao
prêmio da Transparência Internacional, do advogado
Newton Morato, representante da OAB/Londrina no
Movimento, do jornalista Délio Cesar, dos Vereadores
Tercílio Turini, Roberto Kanashiro e Elza Corrêa e do
PSDB de Londrina, que eu presidia à época.

A merecida homenagem deve ser estendida aos
membros do Ministério Público Estadual de Londrina
e de todo o Estado do Paraná, em especial de Marin
gá, onde o Promotor José Aparecido Cruz, ao lado do
Procurador da República Natalício Claro da Silva,
também tem feito excelente trabalho. Nossa homena
gem também ao Promotor Eduardo Nagib Matini, de
Apucarana, assim como ao Ministério Público Fede
ral. Todos têm se destacado com ações efetivas no
combate à corrupção.

Tendo participado de todo esse trabalho históri
co em Londrina, faço este registro com imensa ale
gria, assim como endosso toda e qualquer ação de
combate à corrupção, esperando que sirva de exem
plo e estímulo a todos quantos possam dar sua contri
buição para que se restaure e se instale definitiva
mente a moralidade em todas as esferas da adminis
tração pública brasileira.
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É O que a sociedade espera de nós, homens pú- tos catarinenses gerados a partir dessa fonte. "Por mu-
blicos, comprometidos com a moralidade e a honra- itos anos" - conforme destaca o mesmo empresário,
dez na administração pública. Aprovamos há dez através de texto distribuído pela Assessoria de Comu-
anos a Lei da Improbidade Administrativa e estamos nicação da FIESC - "algumas regiões do país recebi-
cada vez mais incorporando sistemáticas que contri- am energia de usinas termelétricas a óleo diesel, cujo
buam com a efetiva fiscalização dos atos administrati- preço é bem superior ao da energia gerada em hidrelé-
vos pela sociedade brasileira, com a lei de minha au- tricas; mesmo que a energia produzida no Sul fosse
toria, que obriga os entes públicos federais, estaduais mais barata, pagávamos mais, para compensar o pre-
e municipais a disponibilizar na rede mundial de com- ço naquelas regiões. Hoje, com o gás natural, não te-
putadores - Internet - os dados referentes ao seu mos o mesmo tratamento".
dia-a-dia para. que~ a comunidade. exer~a..contínuo O gás natural começou a ser distribuído em
controle da apllc~çao de.recursos disponibilizados. Santa Catarina há pouco mais de dois anos, quando

Era o que tinha a dizer. foi inaugurado o gasoduto que traz o combustível da
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a Bolívia. E são inúmeros os benefícios advindos deste

palavra, pela ordem, ao Deputado Renato Vianna. insumo. Entre suas vantagens macroeconômicas,
O SR. RENATO VIANNA (PMD8-SC. Pela or- Sras. e Srs. Deputados, podemos apontar a diversifi-

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, cação da matriz energética, fontes de importação re-
Sras. e Srs. Deputados, a urgente adoção de uma polí- gional, disponibilidade ampla, crescente e dispersa,
tica de equalização nacional do preço do gás natural redução do uso do transporte rodoferroidroviário,
empregado pela indústria será o principal tema em de- atração de capitais de riscos externos, melhoria do
bate na próxima reunião do Fórum Parlamentar Catari- rendimento energético, maior competitividade das in-
nense, programada para esta quarta-feira, 26 de se- dústrias e geração de energia elétrica junto aos cen-
tembro e que contará com a participação do presiden- tros de consumo. O gás natural também oferece van-
te da Câmara de Logística e Transporte da Federação tagens ambientais e de segurança, tais como a bai-
das Indústrias de Santa Catarina e também do 10 xíssima presença de contaminantes, combustão mais
vice-presidente desta entidade, Sr. Alcântaro Correa. limpa, não-emissão de cinzas, não- exigência de tra-

Nada mais oportuno que este momento de in- tamento dos gases de combustão, rápida dispersão
certezas para a discussão deste tema, em razão do de vazamentos e emprego em veículos automotivos,
impacto benéfico da equalização pleiteada sobre o diminuindo a poluição urbana. Há vantagens diretas
custo final das mercadorias produzidas em Santa Ca- também para os usuários devido à fácil adaptação
tarina, melhorando sua capacidade de competição das instalações existentes, menor investimento em
externa, justamente quando o Governo brasileiro armazenamento/uso de espaço, menor corrosão dos
agarra-se às exportações para safar-se da crise. equipamentos, menor custo de manutenção, menor

O preço do gás natural que atualmente abaste- ?usto d~ manuseio d: com~ustível,men,or custo das
ce cerca de trinta indústrias catarinenses tem sido Instalaçoes, combustao faCilmente regulavel, elevado
uma constante preocupação do empresariado catari- r:ndimento energético, admitindo ainda grande varia-
nenses, pois, conforme atesta, em manifestação re- ça? ~o fluxo, pagamento após o consumo, .~enores
cente, o próprio presidente da FIESC, José Fernando premlos de se~uro e :usto bastant~ competl!IV~com
Xavier Faraco, "enquanto alguns Estados recebem o outras alte.rnatlv~s: Sao vantagens Incont~st,avels, do
gás nacional com preços em reais, outros, como San- po~~o de vista te?nco, mas que se tornam In~cuas, na
ta Catarina, recebem o gás importado com preço es- pratica, a persl~tlr a defasagem na formula9ao,do pre-
tabelecido em dólar e vinculado ao mercado interna- ço com que o gas natural chega as nossas mdustnas.
cional do petróleo". Semana passada, a Federação das Indústrias de

A defasagem existente na formulação do preço, Santa Catarina comemorou as vitórias conquistadas -
Sr. Presidente, tira a competitividade das indústrias ca- aprovação do substitutivo à Proposta de Emenda à
tarinenses tanto no mercado interno como no externo. Constituição na 277/2000, pela Comissão Especial da
Nossas indústrias, conforme lembra o Sr. Alcântaro Câmara Federal, e aprovação de alterações ao Projeto
Correa, aguardaram muitos anos pela possibilidade de de Lei n° 4.941/2001 , pelo Plenário da Câmara -, que
usufruir de um insumo energético que permitisse a re- impediram o aumento de impostos.
dução dos custos de produção, como é caso do gás A versão original do projeto de lei 4.941 instituía
natural. No entanto, como seu preço encontra-se atre- a cobrança monofásica para o PIS/COFINS, inciden-
lado, não há como garantir competitividade aos produ- te apenas nas operações de venda por distribuidor
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estadual de gás natural, atribuindo alíquota zero para chando nossas contas externas. O que a classe em-
a gás destinado à geração de energia elétrica e ele- presarial catarinense quer, em resumo, é tornar-se
vando, para os demais consumidores, a alíquota dos mais e mais competitiva, única maneira de habili-
atuais 3,65% para 14,40%. "Se fosse aprovado desta tar-se perante um mercado externo cauteloso em
forma" - avalia a FIESC - "o projeto representaria au- meio à atual crise mundial deflagrada a partir dos
mento da carga tributária impondo nova perda de atentados terroristas em Nova Iorque e Washington.
competitividade às empresas usuárias do gás natural Muito obrigado.
e, cert~~ente, in~b,~ndo a diversificação desta matriz O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) _ Concedo a
energetlca do Pais. palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Osmar Ser-

A Relatora, Deputada Veda Crusius, suprimiu do raglio.
te~o o aumento das alíquotas para os demais ~onsu- O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela
mldores, de modo que o texto aprovado resumiu-se à . _ .
isenção do PIS/COFINS sobre o gás destinado à ge- ordem. Sem revlsao do or~~or.) - Sr. ~resl~ente,

- d . lét . A té' . S d Sras. e Srs. Deputados, na ultIma sexta-feira, dia 21,raçao e energia e rica. ma na vai ao ena o .
Federal e tramitará em regime de urgência, a exemplo n~ cidade de Uruara.ma, no noroeste do Paraná, re-

d C ~ d D t d A I' . glao que tenho o maIor orgulho de representar nestao que ocorreu na amara os epu a os. e Imlna- C . . . .
- d ,. d PIS/COFINS asa, aconteceu um fato mUito Importante. fOI lança-çao o acresclmo o para as empresas P .. , F .

consumidoras do gás natural beneficia de imediato as do o rograma Arenito calua-Nov~ rontel~a.
trinta empresas catarinenses que já adotaram o pro- Trata-se de programa que vai revolucionar a re-
duto bem como todo o setor carbonífero do sul do gião noroeste do Paraná, graças ao apoio selado, de
Estado. A FIESC foi a primeira federação a acionar a forma definitiva, pelo Governo ~ederal. Extensas ~re-
CNI pela mobilização empresarial contra a elevação as de pastagens se converterao em campos agnco-
da alíquota do PIS/COFINS. Ias da maior produtividade.

Os empresários catarinenses reconhecem tam- Nosso .d~ver, por. i~so, é externar reconheci-
bém como um avanço a aprovação do substitutivo à m~nto ao MInistro Pratl~1 de Moraes, qu~, de forma
PEC dos combustíveis, considerando positivo o des- eficaz, fez com que aquilo que se traduzia em mera
membramento da proposta em duas partes - uma so- ~roposta se con~:rtesse em realidade revolucioná-
bre a tributação em combustíveis e outra sobre a pos- na para uma reglao.
sibilidade de taxação de produtos importados. Para a Sr. Presidente, não posso deixar de consignar o
direção da FIESC, o adiamento da discussão a respe- reconhecimento da população de nossa região ao
ito da tributação de toda a importação de bens e ser- Deputado Renato Vianna, aqui presente, que lá este-
viços foi de suma importância, pois as empresas bra- ve por ocasião da elaboração do PPA e inseriu essa
sileiras, em especial o setor industrial, não podem proposta no programa de Governo que agora acaba
perder sua capacidade competitiva com o aumento de se concretizar.
da já elevada carga de impostos. Aliás, tão relevante o evento que lá estiveram

A Confederação Nacional da Indústria e as fede- nos prestigiando os amigos Deputados Moacir Miche-
rações estaduais mobilizaram-se intensamente junto letto, Dilceu Sperafico, Ricardo Barros, José Borba e
às bancadas federais, visando à aprovação dos dois Odílio Balbinotti, além do Governador do Estado, do
projetos, e a Federação das Indústrias de Santa Cata- Secretário da Agricultura, do Secretário de Comuni-
rina, engajada naquela luta, inicia agora, através do cação, Prefeitos, Vereadores e lideranças do setor
Fórum Parlamentar Catarinense, um novo esforço no agrícola de toda região. Mais importante de tudo, lá
sentido de incrementar o poder de competitividade do estavam o Dr. Benedito Rosa do Espírito Santo, Se-
setor, passando a debater a necessidade de equali- cretário Nacional de Política Agrícola, e o Dr. Ricardo
zação das tarifas de gás natural para consumo indus- Conceição, Vice-Presidente de Agronegócios do
trial em Santa Catarina. Banco do Brasil.

Aliás, Sr. Presidente, este afã do empresariado A abertura de nova fronteira agrícola na região
catarinense encaixa-se perfeitamente entre as preo- noroeste do Paraná, aproveitando o potencial de pro-
cupações do Presidente Fernando Henrique Cardoso dutividade do Arenito Caiuá, não apenas alavanca o
e de sua equipe econômica, que consideram o au- desenvolvimento regional como introduz, no circuito
mento das exportações fundamental para enfrentar a produtivo nacional, mais de 1 milhão de hectares de
crise, dando condições ao País de encarar a retração terras, no prazo de cinco anos, para aumentar a pro-
do fluxo de capital para os países emergentes e fe- dução agrícola e pecuária.
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A adesão de produtores e o apoio do Governo O SR. PRESIDENTE (Enio Bacc~) - Concedo a
Federal, através do Banco do Brasil, com financia- palavra, pela ordem, ao Deputado Lmcoln Portela.
mentos especiais, vão possibilitar a melhoria do solo, S.Exa. dispõe de até cinco minutos.
renovação de pastagens, renovação de maquinários O SR. lINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
e outros benefícios que incentivam e melhoram a pro- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dutividade local. Sras. e Srs. Deputados, uma criança pedindo esmola

Os técnicos do meio rural acreditam que a re- no sinaleiro. Ao chegar em casa, se tiver uma casa, os
gião vai produzir, a mais, cerca de 1 milhão de tonela- pais por certo lhe cobrarão os trocados que conseguiu
das de soja, o que amplia em 12% a produção total do ganhar ao longo do dia. Isto se tiver pais. Se essa cri-
Paraná. Isso é a metade de toda a produção de soja ança não tiver casa, o céu será o seu teto; se não tiver
do Nordeste brasileiro ou o dobro da produção de pais, será alvo fácil da ação de pedófilos, que lhe servi-
Santa Catarina. São resultados fantásticos que efeti- rão de padrastos na acepção pejorativa do termo.
vamente contribuirão para a recuperação e fortaleci- O mundo tem hoje seus olhos voltados para os
mento da economia, conforme vínhamos batalhando Estados Unidos da América do Norte. Todos nós sen-
junto com Prefeitos da região, outros Deputados e ór- timos uma comoção generalizada pelo ocorrido com
gãos do Governo. aquela nação. Isso fez com que um quadro de guerra

O importante de todo esse esforço dos órgãos se colocasse diante dos nossos olhos.
govername.ntais, como Ministério da Agricultura, Ban- Tirando esse quebra-cabeça bélico, temos hoje
co do. Brasil" Governo do ~stado, EM~TER, IAPAR. e problemas sociais montados há muito tempo, proble-
Prefeituras, e que a comunidade p~odutlva (o pe~~ans- mas crônicos que tendem a se repetir, quer em tem-
ta, o agricultor) está consciente e disposta a partiCipar. pos de paz, quer em tempos de guerra. Dentre eles, o

São ações governamentais desse tipo que nos abuso sexual contra crianças, o que se tornou uma
incentivam a continuar o trabalho. Em cinco anos, o das mais lucrativas indústrias globais.
Governo Federal deve,rá aplicar 2,3 b~lhões de reais Na convenção da ONU, realizada na Itália em
no noroeste do Para~a, recuperando. areas de~rada- dezembro de 2000, o Juiz Walter Maierovitch apre-
das e alterando sensivelmente o perfil eCOnÔI~lICo. . sentou dados segundo os quais a pedofilia gera, por

Com isso, tenho certeza de que o perfil SOCial ano um lucro de 5 bilhões de dólares. Ele também
também sofr~rá alteração, evidenteme~te, para me- apu~ou que existem cerca de 2 milhões de crianças
Ihor, com mais emprego no campo e maIs renda entre cooptadas pela máfia do ramo, lembrando apenas
as famílias. que Walter Maierovitch é ex-Secretário Nacional Anti-

É importante lembrar que o passo inicial foi drogas, presidente do Instituto Brasileiro Giovanni
dado pelo Prefeito Fernando Scanavacca, de Umua- Falcone de Ciências Criminais e colunista da revista
rama, quando implantou o PATER - Programa de Carta Capital.

Arrendamento de Terras. A Internet, os preços mais baixos das passa-
Até 1997, produzir soja no Arenito era utopia, gens aéreas e dos pacotes turísticos - hoje afetados,

mas o PATER, utilizando novas tecnologias, derrubou claro - são fatores que contribuem para o crescimen-
essa tese. São mais de 100 mil hectares na região de to da pedofilia. No ano passado, foram localizados
Umuarama, solo antes ocupado por pastagens de- 7.750 sites de pedofilia na Internet, 50% dos quais
gradadas e que hoje produzem soja, milho e outras nos EUA. Mas a estimativa dos especialistas é que
culturas. esse número seja pelo menos dez vezes maior. Os

Agora, com a participação do Governo Federal, norte-americanos e europeus são os principais clien-
do Governo do Estado e de técnicos do meio rural, es- tes do turismo sexual, e os países mais procurados
tamos vislumbrando novo horizonte para a economia são os da Ásia, América Latina e África.
do noroeste do Paraná. Foi aberta nova fronteira agrí- No chamado Terceiro Mundo, existem cerca de
cola. Mais que isso, estão sendo criadas melhores 100 milhões de crianças de rua, segundo dados da
condições para que o processo de desenvolvimento e Casa Alianza, organização sem fins lucrativos que
de fortalecimento da economia tenha continuidade. opera na América Central. Na Tailândia, adolescentes

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a publicação disfarçados de guias fazem parte de pacotes turísti-
deste pronunciamento nos órgãos de divulgação da coso O Camboja possui o maior índice de crianças
Casa. abandonadas no Sudeste Asiático, e lá existem cerca

Obrigado. de 50 mil prostitutas, das quais 50% são adolescen-
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teso O preço de uma "sessão" - entre aspas - com
uma dessas crianças é de 2 dólares.

No Brasil, a maior parte das 100 mil crianças de
rua já sofreu abusos sexuais, segundo dados do
UNICEF. No Paraguai, 65% das prostitutas têm me
nos de 16 anos e, na Colômbia, 7 mil crianças com
menos de 18 anos já estão prostituídas.

No Brasil, combater a pedofilia requer uma ver
dadeira operação de guerra contra a indiferença aos
problemas ligados à criança e ao adolescente e con
tra a impunidade.

O médico Lauro Monteiro Filho é Presidente da
Associação Brasileira Multidisciplinar de Proteção à
Infância e ao Adolescência - ABRAPIA, única entida
de brasileira a possuir uma amostragem razoável, ca
paz de dar a real dimensão do problema no Brasil.

Foram encaminhadas a essa ONG 2.092 de
núncias de abuso sexual contra menores, entre feve
reiro de 1997 e julho deste ano. Dessas denúncias,
em apenas 625 casos se obteve retorno sobre o an
damento do processo; 51 aliciadores foram presos e
88 estão respondendo a inquéritos policiais e a pro
cessos judiciais. Mas isso é uma gota de água no oce
ano desse tipo de crime bestial.

É preciso que o Brasil tome medidas enérgicas
para coibir esse abuso cometido contra os pequenos
brasileiros, nossos homens de amanhã, a fim de que
tenhamos uma Nação sem traumas e abusos.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Fernando Ferro, do
PT de Pernambuco. S.Exa. dispõe de cinco minutos
na tribuna.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, na semana passada, por desig
nação da Comissão de Direitos Humanos, visitamos,
em Pernambuco, a cidade de Pesqueira, onde acon
tece um conflito de terra envolvendo fazendeiros que
grilaram áreas da população indígena xukuru, naque
le Munic(pio, e que hoje estão reagindo a uma deci
são de liberação da área a partir de decreto que foi
contestado na Justiça, mas que já chegou à sua fase
final, tendo sido reconhecido o direito imemorial dos
povos xukurus às suas terras.

A referida área é marcada pelo conflito e pela vio
lência. Algumas lideranças indígenas já foram assassi
nadas nessa luta. O último foi Chico Quelé, líder indí
gena xukuru, assassinado em 22 de agosto passado.

O que nos preocupa, Sr. Presidente, é a dimen
são do conflito. Além dos fazendeiros, há outro com
ponente, no nosso entendimento, extremamente gra-

ve: a participação de um padre do Município de Pes
queira, que se apropriou de uma área de 350 hecta
res de terra para um empreendimento - segundo ele
- de turismo religioso na Vila de Cimbres que está
dentro da área dos xukurus.

Historicamente, a Igreja Católica, através da
CNBB, tem sido uma aliada na luta dos povos indíge
nas neste País. Reconhecemos a ação do Conselho
Indigenista Missionário - CIMI, entidade ligada à Igre
ja Católica, extremamente comprometida com a cau
sa indígena. Mas, no Município de Pesqueira, como já
disse, um religioso da Igreja Católica adquire 350
hectares de terra em área indígena, inclusive arren
dando essa terra para fazendeiros da área.

Isso é um absurdo! Estive lá com o Deputado Nil
mário Miranda. Estamos encaminhando um relatório à
CNBB, com o objetivo de solicitar providências contra
esse tipo de procedimento. É inaceitável tal atitude de
um religioso que tem compromissos com a vida e com
os direitos humanos. É inaceitável que a Igreja Católi
ca, que tem participado ativamente da luta pela cida
dania, contra o preconceito, pelo direito das minorias,
tome parte, através de um religioso católico, de um
processo de grilagem de terras indígenas.

Por isso, na audiência pública que fizemos na al
deia xukuru, com a presença do Ministério da Justiça,
da Polícia Federal e do Conselho de Defesa dos Direi
tos da Pessoa Humana - CDDPH, os representantes
que se dirigiram para aquela área constataram in loco
as inaceitáveis denúncias que aqui estou a trazer.
Creio, não fazem parte do conhecimento da CNBB.
Tenho certeza disso, até porque historicamente a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem tido
uma postura de sintonia em defesa dos direitos dos
povos indígenas.

Por tais motivos, solicitamos providências no
sentido de que se repare esse procedimento absurdo,
sob o pretexto de se estabelecer naquela comunida
de, na Vila de Cimbres, o santuário para o turismo reli
gioso, como foi dito, e que, inclusive, conta com a es
tranha participação do Governo do Estado de Per
nambuco, que, através da Fundação de Desenvolvi
mento da Região Metropolitana de Recife -FIDEM,
uma fundação de apoio aos Municípios do Estado,
estaria também nessa empreitada de construir uma
estrada na área indígena, sem autorização da mes
ma, para reforçar o projeto de turismo religioso patro
cinado por esse padre da cidade de Pesqueira.

Então, sob todos os aspectos isso é inaceitável.
Além do mais, o Governo de Pernambuco está sendo
chamado a prestar esclarecimentos, porque sabe que
condicionalmente não tem cobertura para construir



O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Gilmar Machado,
do PT, de Minas Gerais. S.Exa. dispõe de cinco minu
tos na tribuna.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta tarde, gostaria de abordar o esporte
neste País, dando destaque para a área do futebol.

Nos últimos dias, estão sendo noticiados os
graves problemas que afligem a Confederação Bra
sileira de Futebol, as inúmeras irregularidades que
a atual direção não consegue explicar e as modifi
cações que o Ministério do Esporte pretende pro
mover no futebol do Brasil.

A abertura da legislação hoje já permite a criação
das ligas. Entendemos ser isso importante. É funda
mentai que a sociedade do esporte possa ser organi
zada e dirigida através de ligas. Mas é preciso uma re
gulamentação, determinando critérios claros, para que
não sejam criados grupos que venham a impedir o
crescimento dos clubes já existentes e o aparecimento
de novos. É preciso um critério; que as pessoas ga
nhem a sua participação no campo e, não, no tapetão.

Estamos presenciando a criação de uma liga
que vai congregar os Estados do Rio de Janeiro e São
Paulo. Podem até dizer, já que sou mineiro: mas por
que criticar a forma como se quer criar a tal liga que
congrega o futebol do Aio e de São Paulo? Sr. Presi
dente, como desportista e Parlamentar que pensa
nos problemas do Brasil, preocupa-me essa questão.
Há de haver critérios para que também não tenha
mos, nas ligas que vão ser criadas em Minas Gerais e
em outros Estados, times excluídos.
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estradas em áreas indígenas. Cobro do Sr. Governa- Não é possível, Sr. Presidente, que a liga que foi
dor Jarbas Vasconcelos uma resposta a esse tipo de criada deixe de fora, por exemplo, o São Caetano.
atitude ilegal, pois na verdade, S.Exa. está descum- Não sou torcedor do São Caetano; apesar de mineiro
prindo a Constituição. sou botafoguense. Mas não podemos aceitar que o

Solicitamos ao Ministério Público acionar o Go- time vice-campeão brasileiro no ano passado, e que
vemo do Estado para esclarecer esse procedimento, este ano está muito bem colocado, sequer possa par-
que é inconstitucional, ilegal, criminoso. Não aceita- ticipar do to.r~eio_Rio-São. Paulo. O ~ritério adotado_ é
mos a promoção e a prática dessas chamadas benfei- de que partl:lparao sete !Imes no RIO e nove e.m Sao
torias. O Governador do Estado, os Srs. Secretários Paulo. Em Sao Paulo serao os quatro grandes times -
de Turismo e o da Área Política sabem que não se até aí tudo bem - e mais outros até da segunda divi-
pode promover esse tipo de ação dentro de áreas in- ~o, co~o, por ~xemplo, ~ Etti ~undiaí, que ne~ parti-
dígenas sem autorização. O Governo será acionado, cipa da liga nacional. E vao deixar de fora o Sao Cae-
através do Ministério Público. tano! Qual é o critério adotado?

É lamentável que isso ocorra por parte de um di- ?m.esmo aconteceu com time.da minha cidade,
rigente do Estado de Pernambuco. Denunciamos tal Uberlandla, que no ano passado fOI o segundo colo-
procedimento, para que seja combatido e evitado, em c~do no campeonato d~s Módulos Branco ~ Ver~e,

defesa dos povos indígenas xukurus pelos seus direi- c~ado pe~a. Confederaçao. Este ano esse time nao
tos inalienáveis. pode participar da ClB, como o Malutron, no Estado

do Paraná.

Já que o Congresso Nacional tem o poder de
concessão e fiscalização, deveríamos estabelecer re
gras claras para que possa haver o ascenso e des
censo desses times, mas que seja no campo, pelos
méritos dos times ao disputarem competições e não
em função de escola de alguns dirigentes. Se isso
acontecer voltaremos ao tempo da Confederação
Brasileira de Futebol- C8F, quando alguns dirigentes
escolhiam os times que participavam. Dessa forma
haverá times tendo de barganhar, tendo de pagar
para poder participar desse circuito de privilegiados.

Sr. Presidente, precisamos realizar sério debate
sobre esse tema. A CPI do Futebol está se encerrando
no Senado, e a da Câmara dos Deputados não conclu
iu os trabalhos. Temos de discutir os projetos e propos
tas ali encaminhados para organizar o futebol. No Bra
sil isso significa garantir empregos. Durante a realiza
ção dos jogos nos campeonatos, pequenos empreen
dimentos se desenvolvem com a venda de materiais
esportivos, bolas, chuteiras e outros produtos.

O futebol é fundamental para a geração de em
prego e, acima de tudo, importante espetáculo que
proporciona alegria para a nossa população. Não po
demos permitir que alguns dirigentes tumultuem e im
peçam que se ganhe no campo.

Muito obrigado.

O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/POT-AN.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-



Mediatizados pelo mundo ... o transfor
mam e, transformando-o, o humanizam para
a humanização de todos. (Paulo Freire).

Esta é a linguagem e o conceito de educação
muito singular de Paulo Freire, que fundamentava-se
na consciência da realidade cotidiana vivenciada pe
los educandos, para afirmar que a educação é uma
ação política.

Isto é uma revolução no modo de pensar a edu
cação. É um ato que propõem a reinvenção de um
modelo de sociedade no qual a verticalidade do man
do, a exclusão e a privação do saber e da leitura do
mundo não encontram espaços de subsistência. Pau
lo freire com decência e boniteza fez com que pudés-

Semblante calmo, cabelos longos e
barbas brancas, estatura mediana, corpo
magro, olhos cor de mel e uma constante
disposição para trocar experiências, para di
alogar, sobretudo, quando está explicitando
suas idéias sobre educação ou discutindo
as de outros. São igualmente significativos
seu olhar forte, meigo, profundo, comuni
cante e os gestos, sempre expressivos, de
suas mãos. O olhar e os movimentos das
mãos revelam os desejos e espantos de sua
alma eternamente apaixonada pela vida.

Estou falando do educador Paulo Reglus Neves
Freire, filho de Joaquim Temístocles Freire e Edeltru
des Neves Freire, que nasceu no Recife, Pernambu
co, em 19 de setembro de 1921, na Estrada do Enca
namento, 724, no bairro de Casa Amarela. Ele que
gostaria de ter sido cantor famoso ou eminente gra
mático da língua portuguesa, reservou para si o direi
to e o privilégio de ser, reconhecidamente, um dos
maiores educadores deste século.

A sua caminhada na busca do saber inicia-se a
partir da sua realidade mais próxima: o quintal de sua
casa, cheio de árvores frondosas, onde seus pais lhe
ensinaram as primeiras palavras e frases escritas
com gravetos no chão de terra. Em seguida, traçou o
seu percurso escolar até alcançar a Faculdade de Di
reito do Recife, aos 22 anos de idade. Opção esta que
foi feita porque, na época, não havia em Pernambuco
curso superior de formação de educador. Já advoga
do, em fins de 1959, prestou concurso e obteve o títu
lo de Doutor em Filosofia e História da Educação, de
fendendo a tese Educação e Atualidade Brasileira.

Andarilho da esperança na luta pela ternura,
pelo saber e contra toda e qualquer forma de opres
são e repressão, não foi somente em Pernambuco
que desenvolveu existência tão fecunda. Os potigua
res devem a esse pernambucano e cidadão do mun
do, a divulgação do Estado do Rio Grande do Norte
como produtor de um movimento de cultura e educa
ção popular de uma importância particular: a campa
nha "De pé no chão também se aprende a ler". Pois foi
a sua carreira de educador, engajado em movimentos
de educação, resgatando a cultura popular como im
portante instrumento de presença e participação das
massas populares, que influenciou a política de edu-
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sidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tri- cação do governo municipal do então prefeito de Na-
buna para homenagear, pelo 80° aniversário de seu tal, Djalma Maranhão.
nascimento, um homem que, na voz de sua esposa As suas concepções de educação estavam pre-
Nita, tem: sentes, orientando a campanha "De pé no chão tam

bém se aprende a ler", que combinou mobilização so
cial e política educacional, constituindo-se num amplo
espaço de interlocução e de reivindicações entre o
Poder Público municipal e a população. Foi um movi
mento que se caracterizou como radical em favor das
necessidades gerais da população de Natal, e em es
pecial como instrumento vigoroso para dar condições
à expansão da cultura e da educação do povo.

Outra importante contribuição Freiriana para o
Rio Grande do Norte extrapolou o âmbito da capital e
se instalou na cidade de Angicos. Sem espaço políti
co educativo em sua terra, Paulo Freire, aceitando as
ponderações do Secretário Estadual de Educação,
Calazans Fernandes, e do Deputado Odilon Couti
nho, aceitou testar em larga escala as suas idéias de
educação popular no Rio Grande do Norte. No dia 18
de janeiro de 1963, sob um calor de 40 graus foi feita a
solenidade de abertura dos Círculos de Cultura.

Os CC's, como eram chamados os círculos de
cultura, fizeram com que noite após noite, homens e
mulheres, ficassem conscientes "de que a maior des
graça do homem era o atraso, a ignorância, o analfa
betismo, e que lendo e escrevendo o homem vence a
miséria, a fome e a seca"(Luiz Lobo). "Naquela tórrida
comunidade do sertão norte-rio-grandense foram en
saiados e amadurecidos os primeiros passos de um
projeto avançado de educação de base"(Calazans
Fernandes).

É próprio da compreensão de um educador, e
todos os que aqui o são sabem muito bem, que a edu
cação propicia espaços de dialogicidade. E ser dialó
gico é captar em profundidade o encontro entre seres
humanos que:



Não foi a gente que chegou e educou o
povo. A gente chegou, assustou-se, espan
tou-se e aprendeu. Agora, como ninguém
aprende SÓ, ao aprender ensina, a gente en
sinou ao povo.

O que tenho constatado, porém, é que o impor
tante trabalho de politização e escolarização destes
educadores e educadoras tem recebido por parte do
Poder Público um tratamento como se fosse algo me
nor. Muitos representantes ignoram as necessidades
e os esforços necessários para que a problemática do
acesso ao conhecimento sistematizado e escolar seja
direito de todos, por todos que não o tem. E utili
zam-se de mecanismos de negação de recursos fi
nanceiros, formativos e que já não colam mais.

O que querem com isso? Excluir mais gente?
Vencer pelo cansaço as educadoras e educadores?
Pois de algo fiquem certos: precisarão de muito fôle
go, pois aqueles que fazem Paulo Freire viver dia
após dia, herdaram dele a perseverança, a resistên
cia e a esperança.

Como ele, estão á frente de sua época, pois sa
bem que os saberes sociais não somente devem ser
transformados em saberes escolares, mas devem
principalmente servir para o aperfeiçoamento da hu
manização da sociedade. E assim deixam claro que a
educação não pode se resumir num simples conheci
mento de letras, palavras e frases, mas, sim, na vivifi
cação da cidadania ativa, num instrumento de liberta
ção da ignorância, da consciência hospedeira da
opressão e do saber dominante.

Esta postura diante da vida e do saber incomo
da, agride o poder dominante, que faz opção pela ge
nuflexão ante as políticas e organismos internaciona
is, que imprimem com sua prática e discurso econô
mico a lógica anti-solidária do capital explorador e
manipulador da dignidade humana.

Paulo Freire convida aqueles que se permitem
pensar e refletir de forma inteligente, contextualizada,
para caminhar num itinerário de indignação. E assim,
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semos entender que a educação tem, intrínseca em vivenciando a sua "palavração", deixar vincado em
sua natureza, a ação política transformadora. cada alma que se junta à essa caminhada, o compro-

Ação política que as educadoras e educadores misso de lutar tendo a convicção de que um novo
expressam por ocasião do seu fazer pedagógico. Ho- mundo é possível e que uma nova ordem social de-
mens e mulheres que, superando todas as intempéri- pende de cada um de nós.
es da desesperança, da falta de estrutura e reconhe- É este o homem que aprecia nas pessoas a
cimento de seu trabalho, produzem conhecimento, qualidade da coerência, da ternura e da decisão; que
esperança e auto-estima, juntamente com os educan- vive a tolerância como traço caraterístico; que tem
dos, num movimento dialógico de ensinar e aprender, como idéia de felicidade a luta; que tem como ocupa-
pois co.mo diz Paulo Freire, referindo-se a experiência ção amorosa o ensinar e o aprender; que usa como
de angicos: máxima predileta amar sem medo, e como divisa tam

bém predileta a unidade contra a opressão. É esta a
convivência amorosa propiciadora de autonomia, so
lidariedade e belezura, que no Brasil e em todo o
mundo é lembrada quando, nas salas de aulas, nos
círculos de cultura, nos livros e conversas sobre a
educação, anuncia que aprender é bonito e necessá
rio para a transformação da sociedade atual.

Alguém pode estar se perguntando: mas este
Deputado falou sobre Freire sempre utilizando o tem
po presente, será que não sabe de sua ausência?
Será que sabe do que está falando?

Sei. E por isso reafirmo a sua presença, pois a
sua qualidade de pronúncia e escuta sempre foi de fa
zer presente o outro. O outro sem o qual sou menos
do que eu mesmo. Sou a experiência da vida antes de
mim mesmo. Pois aprendi que quando não vou com
ele, não viajo a parte alguma. Esta lição, Paulo Freire
viveu na prática, estampando em seu cotidiano a im
portância e o significado de humanidade, que somen
te os grandes homens tem.

E esta lição eu aprendi.

Muito obrigado.

O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, minha presença neste parlat6
rio, no dia de hoje, deve-se ao fato de haver percebido
a necessidade de tomarmos providências referentes à
situação pela qual passa a classe médica brasileira.

Gostaria de agradecer ao Partido dos Trabalha
dores, na pessoa do Deputado Paulo Paim, por nos
haver cedido o seu tempo, no dia 18 de outubro, data
na qual é comemorado o Dia do Médico - já havia
sido concedido, anteriormente, a S.Exa. -, para a rea
lização de sessão solene em homenagem a todos os
médicos brasileiros.
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Convidamos, pois, todos os sessenta e quatro
médicos que exercem mandatos de Deputado Fede
ral e, por extensão, todos os Srs. Senadores que te
nham formação médica para esta sessão solene.

Independentemente desta circunstância, está
convidada toda a classe médica do Brasil, como as
suas representações; estão convidados também a
Confederação Nacional dos Médicos; o Sindicato dos
Médicos do Brasil; o Conselho Federal de Medicina; a
Associação Médica Brasileira; todas as autoridades a
quem o assunto diz respeito, como, por exemplo, o
Ministro da Saúde; entidades que representam a
Associação dos Hospitais Particulares e os hospitais
filantrópicos. Enfim, conclamo todos os segmentos
que trabalham com os serviços médicos e paramédi
cos para que, nessa data, 1B de outubro, repito, inde
pendente da homenagem que haveremos de prestar
a esta laboriosa classe, possamos criar uma entidade
que efetivamente se preocupe com a difícil situação
que se encontra toda a área de saúde no Brasil, nota
damente, a classe médica.

Só para se ter uma idéia, Sr. Presidente, 2,54 re
ais é o preço de uma consulta paga pelo SUS a um
médico. Ainda damos graças a Deus pela existência
do SUS. Sem ele as pessoas desprovidas de recur
sos para pagar um plano de saúde estariam em pior
situação.

Vamos convidar os médicos para participarem
de sessão solene em homenagem ao seu dia. Pedi
mos aos que não puderem aqui comparecer - é ver
gonhoso dizer, mas muitos desses colegas que lutam
dia a dia para salvar vidas não dispõem de recurso
suficiente para comprar passagem aérea - sugestões
para melhorar tão importante categoria.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convoco as
Sras. e os Srs. Deputados que se encontram em seus
gabinetes, nas Comissões, ou nas dependências da
Casa, para virem ao plenário registrar presença.
Estamos prestes a iniciar a Ordem do Dia.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS-AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje a reunião da CPI das
Obras Inacabadas foi cancelada. Seria importante
que essa CPf voltasse a se reunir o mais rapidamente
possível. Todas as denúncias feitas até agora têm de
ser apuradas.

Há de nossa parte pedido de encaminhamento
de requerimento, no qual solicitamos àquela Comis
são relatório pormenorizado de todas as viagens de
seus membros; enfim, de todas as audiências públi
cas realizadas nos Estados e a que conclusões che
garam. Somente a partir desse relatório poderemos
ver em que pé estão as coisas.

Pretendemos fazer uma sindicância para apurar
as denúncias apresentadas, inclusive as de quebra
do sigilo bancário das empresas citadas durante as
investigações. Queremos que tudo seja apresentado
à sociedade, da forma a mais transparente possível.

A CPI das Obras Inacabadas não pode ficar
sem conclusão, sob pena de macular o Parlamento e
desmoralizar a imagem da Câmara dos Deputados.
Não podemos deixar que ela paralise seus trabalhos
neste momento. Contudo, paralelamente a esse tra
balho, deve ser feita uma sindicância. Há inúmeros re
latórios do Tribunal de Contas da União que apontam
mais de cem obras irregulares neste País. Nós, da
Comissão, temos acompanhado a dificuldade da rea
lização dessas reuniões.

Esta Casa precisa ficar atenta aos fatos. Se há
denúncias de irregularidades, que sejam apuradas. A
CPI tem de investigá-Ias urgentemente. O povo tem o
direito de receber relatório concreto de todas as
ações dos Parlamentares.

Não podemos ficar apenas na denúncia. Não há
mais prazo para a continuidade daquela CPI. Precisa
mos atuar concretamente para que esta Casa não
apareça para a opinião pública com a pecha de que
paralisou uma CPI devido à denúncia, sem discutir o
mérito que a instituiu.

A Comissão Parlamentar de Inquérito que in
vestiga as obras inacabadas tem a tarefa de elucidar
todas as denúncias feitas pelos veículos de comuni
cação de massa deste País e apurar se elas são ou
não verdadeiras. Tudo tem de ficar devidamente es
clarecido.

A maioria dos Parlamentares e as Lideranças
dos partidos da Oposição estão acompanhando, com
a maior atenção, a situação da CPI das Obras Inaca
badas.

Com essas palavras alertamos este Parlamento.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) -Tem V. Exa. a

palavra.
O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, O jornal O Estado de S. Paulo de hoje traz imóveis do Prefe~o, até que preste conta sobre como
matéria singela, no canto da página do primeiro ca- gastou os recursos destinados ao pagamento de pre-
demo, informando que o Superior Tribunal de Justiça catórios, que a população de Osasco não viu.
manteve o bloqueio de imóveis do atual Prefeito de Sr. Presidente, lamento que o PSDB de São Pau-
Osasco e Presidente da Associação Paulista de Mu- lo tenha recebido em suas fileiras o Prefeito Celso Gi-
nicípios, Celso Giglio. Passo a ler a matéria: glio. Ao ingressar no partido, ele levou o processo so-

O Prefeito de Osasco Celso Giglio, bre a ~missão de títulos para pagame.nto de precat~r~-
- . ' M" tro do os. A Cidade de Osasco teve quadruplicadas suas dlVI-nao consegUiu convencer os InIS s .. _.

Superior Tribunal de Justiça a desbloquea- d~s com o~'precatón~s. ~om IS~, o PSDS se ve Impe-
. Ó . O . t antes da 2a Tur dldo de Criticar a emlssao de tltulos para pagamento

rem seus Im vels. s In egr - ., f' I P f't P I M luf
ma confirmaram liminar que liberou apenas de precatorios. elta.pe o ex- re el. o au o a .
bens móveis, estoques e valores mobiliários O Supenor T~lbuna.1 de JustlÇ~ deve manter blo~

do político como forma de garantir a conti- queados 0.5 bens Imóveis do Prefeito de Osasco ate
nuidade da atividade produtiva de uma em- que a Justiça apure onde foram parar os recursos.
presa do Prefeito. O bloqueio havia sido so- Muito obrigado.
licitado pelo Ministério Público de São Pau- O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
lo. Na ação, político e colaboradores são palavra pela ordem.
acusados de prejuízo causado por suposta O SR PRESIDENTE (Enio Bacci) _ Tem VExa.
emissão irr~gular de títulos públicos. e~ a alavra..
1996 e desvIo de recursos para outras f1nah- p
dades O SR. NEUTON LIMA (Bloco/PFL-SP. Pela or-

o dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
Na realidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- te, Sras. e Srs. Deputados, é com imenso júbilo que

tados, a denúncia, feita pelo Ministério Público de São desejo registrar nos Anais da Câmara dos Deputados
Paulo, decorreu da CPI instalada no Senado Federal um aniversário dos mais importantes para a minha ci-
para apurar irregularidades na emissão de títulos dade: os vinte anos do início de operações da Rádio
para pagamento de precatórios. Jornal de Indaiatuba.

O Prefeito Celso Giglio emitiu títulos no valor de Fundada em 1979, por Antônio de Pádua Prado,
70 milhões para pagamento de precatórios. Desse Antônio Reginaldo Geiss e José de Arimathéia Prado,
montante, a Prefeitura só recebeu 60 milhões, porque entrou em operação dois anos depois, e comemora,
10 milhões foram destinados ao pagamento das desde a data de 25 de setembro de 1981, a cada dia,
agenciadoras e dos bancos que gerenciaram o fundo a sua independência como um veículo de comunica-
criado pela lei municipal. Dos 60 milhões arrecadados ção comprometido com os interesses da comunidade
pela Prefeitura, somente 40 milhões foram destinados e com o desenvolvimento da região. Um desenvolvi-
ao pagamento dos precatórios e até hoje ninguém mento que somente aqueles que conhecem a região
sabe certamente onde foram parar 20 milhões. Sr. podem avaliar.
Presidente, o Ministério Público está de posse das in- Ela está situada numa região extremamente
formações, colhidas pela CPI dos Precatórios do Se- aprazível, o Municlpio de Indaiatuba, que também se-
nado Federal. dia não apenas o Bairro Itaici, famoso por abrigar as

Operação idêntica foi realizada por Paulo Salim importantes reuniões da Conferência Nacional dos
Maluf e pelo ex-Prefeito de São Paulo Celso Pitta. Bispos do Brasil, no Mosteiro de Itaici, como também
Atuaram em Osasco e em São Paulo as mesmas pes- bairros residenciais muito agradáveis, que têm atraí-
soas, dentre eles o Sr. Wagner. A operação em Osas- do cada vez mais moradores da capital paulista, por
co acabou redundando na ação que corre no Superior ser uma área de lazer de fim de semana de grandes
Tribunal de Justiça. atrativos, como se exemplifica pelo Bairro Helvetia e

Não podemos admitir que pessoas que coman- por inúmeros condomínios como o Vale das Laranjei-
dam Municípios e Estados, e mesmo o Governo Fe- ras, com suas ruas nomeadas segundo denomina-
deral ou qualquer órgão público, desviem recursos ções de Portugal, o berço de nossa história. O Municí-
que deveriam ser aplicados em benefício da popula- pio ainda sedia, com muito orgulho, um vigoroso par-
ção e sequer prestem contas. que industrial, em que se destacava, já há muito tem-

Foi acertada a decisão do Superior Tribunal de po, a instalação fabril da Unilever, responsável pela
Justiça no sentido de manter bloqueados os bens fabricação de shampoos e outros produtos cosméti-
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cos; a Cerâmica Indaiatuba, e agora recebe outras in
dústrias multinacionais, como a Toyota, montadora ja
ponesa responsável pela geração de grande número
de novos postos de trabalho.

Centro de uma magnífica malha rodoviária,
Indaiatuba vem apresentando grandes condições de
desenvolvimento econômico, o que acaba por acarre
tar maiores necessidades em termos de comunica
ção de massas, com o rádio à frente desse setor.

E aí se destaca a Rádio Jornal de Indaiatuba,
com importantíssimo papel no cotidiano da cidade,
dedicando-se a uma programação musical diferencia
da, e com grande empenho em honrar, através do jor
nalismo local e dos serviços de utilidade pública, seu
perfil de "a mais autêntica voz de Indaiatuba".

Não é pouco, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, visto que minha cidade encontra-se muito pró
xima de duas metrópoles das mais importantes do
Brasil: Campinas, a uns vinte quilômetros de distân
cia, e a própria capital paulista, da qual dista apenas
cem quilômetros. Essa proximidade, que infelicita ou
tras municipalidades, levando-as à situação de cida
des-dormitórios, meros aglomerados onde pessoas
residem, ocupam-se de seus trabalhos nas metrópo
les, essa proximidade, repito, faz de Indaiatuba uma
localidade ideal, porque tem vida própria, nos setores
industrial, comercial e de serviços, e porque não tem
as atribulações próprias das grandes metrópoles.

É nesse contexto que se insere a Rádio Jornal
de Indaiatuba, nossa homenageada de hoje, quando
completa vinte anos de atividades ininterruptas em
benefício da cidade e da região em que se encontra.

Que os nossos parabéns sejam registrados,
com os elogios à atuação de seus diretores Antônio
Reginaldo Geiss e José de Arimathéia Prado, e com
as sinceras congratulações à população de Indaiatu
ba, que pode contar com os bons serviços de uma rá
dio como a importante e responsável Rádio Jornal de
Indaiatuba.

Sr. Presidente, finalizando, informo que estou
encaminhando à Mesa requerimento de informação
ao Sr. Ministro das Comunicações sobre o atendi
mento às normas de engenharia e aos procedimen
tos de licença para prestação de serviços de enge
nharia às pequenas e microempresas.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estou aqui hoje para, desta
tribuna, chamar a atenção de todos para um grave
fato que começou a se desenrolar desde a queda das

torres gêmeas do World Trade Center, que é a ques
tão da demissão em massa no setor de transportes
aeroviário.

A VARIG já anunciou que, de imediato, vai de
mitir mais de 1.700 funcionários e pode ampliar as
dispensas por causa da retração do tráfego aéreo, em
conseqüência da tragédia americana.

Ora, Sr. Presidente, vivemos num mundo globalí
zado e sabemos que não podemos ficar alheios ao que
acontece no mundo, mas se pararmos para pensar,
não é preciso raciocinar muito para perceber que a
VARIG ou qualquer outra empresa que venha a anun
ciar demissões em seus quadros, neste momento, es
tão querendo pegar carona em um fato que deveria
servir muito mais para uma profunda reflexão de todos,
principalmente dos dirigentes que a cada dia vem cer
ceando direitos e promovendo injustiças sociais.

No mundo inteiro, sem exceção, o setor de
transportes aéreo é um dos negócios mais rentáveis,
por isso, precisamos desmistificar a jogada comercial
das empresas que estão demitindo seus funcionários.
Veja, Sr. Presidente, o caso da VARIG, que foi a pri
meira companhia brasileira de aviação a anunciar ofi
cialmente um plano drástico de redução de custos
para enfrentar a crise mundial do setor. Ela é uma em
presa que se orgulha em dizer que é a principal com
panhia aérea da América Latina, mas nos últimos
anos, passou por um profundo processo de reestrutu
ração produtiva, tendo demitido milhares de trabalha
dores, em curto espaço de tempo.

Porém, Sr. Presidente, por causa das regras do
perverso sistema financeiro, que tem imposto uma pe
sada carga tributária, apesar de lucrar alto, todos os
anos, o balanço anual das empresas aéreas sempre
fecha no vermelho, principalmente daquelas que tem
as contas dolarizadas, como é o caso da VARIG. Só
que a cada crise, as empresas tiram a diferença da sua
queda de lucratividade em cima do trabalhador. Para
se ter uma idéia, nos últimos meses, a TRANSBRASIL
fechou sete bases de operação no País, demitiu cente
nas de trabalhadores, e muitos deles ainda esperam
suas indenizações. Enquanto isso, a VASP é acusada
de não cumprir direitos básicos dos trabalhadores.

O momento exige de todos a firme demonstra
ção de unidade e ação. Não é hora de agravar a crise
econômica e social com anúncios de demissões em
massa. O Governo Federal, que tem acompanhado fi
elmente a política dos Estados Unidos da América,
deve seguir os mesmos passos do Presidente Bush e
anunciar um plano de ajuda efetivo para as empresas
nacionais, inclusive revendo a questão tributária. Mas
é preciso que, ao ajudar o setor aéreo nacional,
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tome-se cuidados para que fiquem assegurados os em casos dessa natureza. Até agora, nada foi feito
empregos tanto dos aeroviários e aeronautas como para impedir essa prática. Os laboratórios que estão
do pessoal terceirizado, que, direta ou indiretamente, lesando o consumidor, ao maquiar medicamentos,
contribui para o crescimento desse estratégico e im- devem ser autuados, de forma rápida. O povo brasilei-
portante setor da economia nacional. ro não agüenta mais tanto descaso.

A nossa principal luta, agora, é pela manuten- Sr. Presidente, peço que meu discurso seja pu-
ção dos empregos e pela não-concretização das de- blicado no Jornal da Câmara e divulgado no progra-
missões anunciadas. Vale lembrar, Sr. Presidente, ma A Voz do Brasil.
que o efeito dominó também deve funcionar ao con- Muito obrigado.
trário e que cada um é responsável pela construção O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
de um mundo mais digno e fraterno. palavra, pela ordem, à Deputada Vanessa Grazziotin.

Muito obrigado. A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo-
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a co/PCdoB-AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.}

palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Fernando Coruja. - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companhei-
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. ros e companheiras, venho à tribuna registrar impor-

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- tante atividade que realizei no final de semana, na
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a exemplo do que já qualidade de Relatora do projeto de decreto legislati-
ocorreu no segmento de higiene e limpeza, a prática vo que trata da divisão do Estado do Amazonas.
de reduzir peso e unidades dentro de uma embala- Fui à região do Alto Solimões, na fronteira com a
gem de determinado produto, sem a respectiva queda Colômbia e o Peru, debater o referido projeto com Pre-
nos preços, chegou aos medicamentos. Essa denún- feitos, Vereadores e representantes de entidades po-
cia já foi formalizada pelo Conselho Regional de Far- pulares. Originalmente, o projeto foi apresentado pelo
mácia do Distrito Federal e pelo Instituto Brasileiro de Senador Mozarildo Cavalcanti, de Roraima, e previa a
Defesa dos Usuários de Medicamentos, que encami- divisão do Estado do Amazonas, o maior do Brasil em
nharam documento ao Ministério Público Federal e ao dimensão territorial, com a finalidade de criar nova Uni-
Ministério da saúde. dade da Federação. No Senado Federal, a relatoria do

Foram analisados cerca de 6 mil medicamentos projeto coube ao Senador Jefferson Péres, do PDT do
entre junho de 2000 e junho deste ano. Constatou-se Amazonas, que o modificou completamente. Em vez
500 registros de alterações de embalagens. Na pri- da criação do novo Estado, S.Exa. propôs a criação de
meira amostragem, cerca de 35 medicamentos apre- três territórios: Território Federal do Rio Negro, Territó-
sentaram problemas de camuflagem nos preços. Se- rio do Solimões e Território do Juruá.
gundo o Conselho Regional de Farmácia do Distrito O projeto de decreto legislativo já aprovado no
Federal, os laboratórios adotam práticas que resul- Senado Federal veio à Câmara dos Deputados. Na
tam em aumentos de preços para o consumidor final, Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regi-
utilizando formas variadas para burlar a Lei n° 10.213, onal, coube a mim a relataria. Entendendo que se tra-
que proíbe o reajuste de preços no setor até o final ta de projeto polêmico que interfere na vida dos ama-
deste ano. zonenses, não posso fazer relatório baseado nas mi-

Entre as estratégias utilizadas, os laboratórios nhas opiniões. Além de contar com o apoio de asses-
retiraram do mercado embalagens com menos unida- sores técnicos da Câmara dos Deputados, iniciamos
des e colocaram à venda uma nova apresentação uma série de debates sobre a questão.
com o preço unitário mais caro. Ainda de acordo com Realizamos audiências públicas em Manaus e
a denúncia, os laboratórios também estariam acres- nos Municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e
centando ao nome fantasia títulos que em nada alte- Atalaia do Norte. Em Benjamin Constant, a reunião
ram a ação terapêutica dos medicamentos e, mesmo contou com a presença do Prefeito do Município, Dr.
assim, os preços sobem. Outra irregularidade estaria José Amauri da Silva Maia, e de Vereadores de quase
no aumento da quantidade de comprimidos por em- todas as Câmaras Municipais da região do Alto Soli-
balagens, com um reajuste no valor acima da diferen- mões.
ça proporcional. Alguns laboratórios ainda reduzem a Sr. Presidente, entendemos que a divisão de
concentração, a dosagem, e aumentam o preço. qualquer Unidade da Federação só deverá ocorrer se

Diante de uma situação como essa, o povo bra- houver garantia de que ela, efetivamente, vai se de-
sileiro exige atuação rigorosa da Agência Nacional de senvolver. Percebo que muitas opiniões estão sendo
Vigilância Sanitária, órgão responsável por interferir formadas a partir de interesses políticos: aumentan-
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do-se o número de Unidades da Federação, criam-se está fazendo pela cidade de Campinas. Que medidas
novos territórios e, por conseguinte, abrem-se mais estão sendo tomadas, imediatas e profundas, para
vagas de Deputado Federal. identificar o assassino ou os assassinos do Prefeito

Estamos procurando abordar a matéria do pon- do Muni?ípio e para din.'inuir a violência urbana. T.ive a
to de vista técnico. O Amazonas é o segundo Estado oportunidade de sugem ao Sr. Governador que siga o
que mais arrecada ICMS per capita no País, perden- exemplo do ex-Governador Mário Covas.
do apenas para São Paulo. Portanto, dividi-lo seria No dia 4 de outubro, quando a bancada paulista
bom para as regiões onde, segundo a proposta, serão se reunirá aqui na Câmara dos Deputados para defi-
criados os novos territórios. nir as verbas do Orçamento da União destinadas ao

Sr. Presidente, temos vários questionamentos. Estado de São Paulo, precisaremos saber quais são
O Território do Rio Negro teria população aproximada as prioridades do Governador.
de 64 mil habitantes somente, apesar da extensão Campinas é a campeã do País em número de
territorial de 19% do Amazonas. O Território de Soli- seqüestros, detém o mais alto índice de homicídios
mões teria população de 257 mil habitantes e 13 Mu- envolvendo jovens de 16 a 24 anos de idade, além do
nicípios. O Território de Juruá teria população de 117 narcotráfico e do roubo de cargas. A criminalidade
mil habitantes e 7 Municípios. está em ascensão, reptto. É necessário, portanto, do-

Entretanto, essas regiões não são economica- tar a cidade de orçamento suficiente para combater a
mente desenvolvidas. Alguns amazonenses crêem criminalidade e a delinqüência urbanas.
que bastaria a criação de territórios para que as re- Por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, de
giões se desenvolvessem. Eu discordo dessa opinião. mutto pouco o Governo do Estado dispõe para enfren-
Acredito que, para a região se desenvolver, é preciso tar a situação com novas medidas, visando modernizar
dar prioridade aos investimentos dos Governos Esta- a atividade anticriminal, dar mais dignidade à Polícia
dual e Municipal. No que se refere a recursos federais, Militar e investigativa, no sentido de dotá-Ias de equi-
nem chegam à Capital do Amazonas, nem ao interior. pamentos modernos e de salários mais justos.
Os recursos estaduais se~uem a m~sma linha. Os gastos com custeio impedem investimentos

O Amazonas é rela!lvamente riCO, se compara- volumosos, mas é possível buscá-los no Orçamento
d~ a outros Estados. Infellzm~nte. 98% da su~ econo- da União, por intermédio da bancada paulista de De-
mia se concentra~. na Capital, Manaus. A!e o. mo- putados Federais, à qual solicito que, por unanimida-
n:'ento. o gru~o pohtlco que ocu~a o poder ha mais de de, estabeleça como prioridade das prioridades a
vlnt~ anos nao ap~ese~tou projeto algum de desen- destinação de recursos para a segurança pública do
volvlmento para o Interior do Estado. Estado, em particular da região de Campinas. que

Portanto, devemos realizar novas viagens e no- teve a infelicidade de ver a violência atingir o manda-
vas audiências públicas, a fim de apresentar relatório tário maior do Município.
que expresse a opinião da maioria dos amazonenses Por último Sr. Presidente informo a esta Casa
de modo incontestável. que estou apr~sentando prop~sição no sentido de

Era o que tinha a dizer. vincular verbas do Orçamento para a segurança pú-
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- blica, a exemplo do que já ocorre em relação às áreas

vra pela ordem. de educação - cerca de 25% -, e de saúde. É neces-
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa. sária a mudança na Constituição Federal. A seguran-

a palavra. ça pública, sem dúvida alguma, é a maior prioridade
O SR. DR. HÉLIO (B/oco/PDT-SP. Pela ordem. n~s ~édia~. e grand~s ~idades brasileiras. ~ popula-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ç~o nao aguenta mais viver com med? O crime org~-

Deputados, a violência urbana em Campinas aumen- n1zado tom~ c~nta das grandes m~tropoles e, se nao
ta de maneira jamais vista. nos conSCientizarmos da neceSSidade de dotar o

_ " . Estado de recursos específicos, não conseguiremos
A populaça~ ~~ta.sltlada. temerosa e amedro~- combatê-lo. Não bastam discursos, que não garan-

tada. O~t~m, por InlClatlv.a de repre~entantesd~ SOCI- tem a segurança em Campinas e em outros cidades
edade CIVil, da Sra. Prefeita, do PreSidente da Camara d P ,
Municipal e com a participação de Deputados Esta- o ais... .
duais e Federais, procuramos o Governador Geraldo MUito obrigado, Sr. PreSidente.
Alckmin com o objetivo claro de tomar conhecimento O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Esta Presi-
do que o Estado, responsável pela segurança pública, dência convoca os Srs. Deputados que estão nas de-
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pendências da Casa ao plenário, a fim de registrar O Paraná, que já foi o terceiro maior produtor de
presença no painel. mandioca do País, está com a cadeia produtiva com-

Estamos prestes a iniciar a Ordem do Dia e pre- pr~m~tida, uma vez que~ segundo .Ie~~ntament~ da
cisamos de quorum. propna CONAB, a reduçao no plantio Ja é de 60 Yo.

O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço A produção de mandioca é a atividade de 65 mil
a palavra pela ordem. e 100 pequenos e médios produtores, que geram

.. mais de 48 mil empregos no campo e estão sendo es-
O SR. PRESIDENTE (Enio Baccl) - Tem VExa. magados por grandes grupos econômicos que com-

a palavra. pram o produto a preços absurdamente baixos e de-
O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL-PR. Pela or- pois revendem ao próprio Governo brasileiro a preços

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- exorbitantes, numa verdadeira operação de lesa-pá-
te, Sras. e Srs. Deputados, nas minhas andanças pelo tria e, o que é pior, por iniciativa dos próprios gover-
interior do Paraná, fui procurado por produtores de nantes, que se tornam cúmplices da extorsão.
mandioca da região de Paranavaí, que compreende Segundo dados fornecidos por entidades do se-
29 Municípios do nordeste do Estado, e que estão tor, a mandioca representou no ano-safra 1998/99
praticamente falidos em conseqüência dos erros co- cerca de 2,6% do valor bruto da produção agropecuá-
metidos pelos Governos Estadual e Federal que com- ria do Paraná: 286 milhões e SOO mil reais, mas os
prometeram a já combalida economia de um dos mais agricultores não estão sendo beneficiados com esse
importantes setores agrícolas do Estado. volume de recursos, que está sendo aproveitado so-

A primeira das muitas medidas equivocadas do mente pelos grandes atravessadores que vendem os
Governo Federal em relação aos produtores de man- subprodutos da mandioca a preços abusivos.
dioca foi a aquisição do produto a preço fixo - em ge- Há diminuição significativa nas áreas cultivadas,
ral, a 120 dias -, em vez da compra com variação de queda na produção, desemprego e agravamento da
preço, o que propiciaria melhores ganhos aos planta- crise social no campo. O setor de mandiocultura
dores. Com o preço fixo, foram beneficiados grupos (plantio e transformação) vive crise sem precedentes,
poderosos e especuladores de plantão desde 1994. para a qual solicitamos providências dos Governos

A segunda medida, que só beneficiou os gran- Federal e Estadual.
des produtores e para a qual chamo a atenção deste Faço essa denúncia às autoridades responsá-
Plenário, foi a retirada da farinha de mandioca da ces- veis e solicito sejam tomadas as medidas de apoio e
ta básica fornecida às famílias carentes pelo de incentivo especial aos produtores de mandioca do
PRODEA. No lugar da nossa farinha de mandioca, País, a fim de que seja incluída a farinha de mandioca
fonte de subsistência a milhares de agricultores, o como item essencial das cestas básicas distribuídas
Governo colocou o flocado de milho, subproduto in- pelos programas sociais do Governo, a exemplo do
dustrializado fabricado por grandes indústrias, em de- Programa Merenda Escolar, e sejam liberados recur-
trimento do pequeno produtor, que fica sem mercado. sos para absorver a demanda da safra 2000/2001.
Ora, as Regiões Norte e Nordeste do País consomem Solicito ao Exmo. Sr. Presidente da República, Fer-
farinha de mandioca em grande quantidade e não nando Henrique Cardoso, ao Exmo. Sr. Governador do
usam flocado de milho. Não entendemos a razão da Estado do Paraná, Jaime Lerner, que depois da privatiza-
troca nas cestas básicas. ção da COPEL passou a ter condições de dar maior sub-

Tive a oportunidade de ver que as cestas são sídio à ag~i~u~ura, e ~~ Exmo. Sr. Ministro da Agr~utlura,
compostas por aproximadamente vinte e poucos Marcus ViniCIUS Pratlnl de Moraes ~~gente SOlUça0 para
itens. Havia quinze quilos de flocado de milho. Não sei esse grande.problem;a ~ responsab~hzamos S:~xas. pela
os que as famílias carentes vão fazer com tanto floca- fa~a de medl~s cablvelS que protejam os legltlmos Inte-
do de milho! resses do agrrcu~or paranaense.

. Muito obrigado.
A tonelada de mandioca chegou a ser cotada, .

em períodos anteriores, a 128 reais e, atualmente, O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. PreSidente,
não chega a 38 reais. As conseqüências sociais foram peço a palavra pela ordem.
sentidas na região de Paranavaí, principal do Estado O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa.
do Paraná, onde já se dispensaram mais de 1.600 tra- a palavra.
balhadores diretos e cerca de 4.800 trabalhadores in- O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB-RS. Pela
diretos, os denominados bóias-frias. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Deputados, o Governo acabou de anunci- Ihores condições com o produto que vem de fora, só
ar a criação da Comissão Executiva de Comércio há um caminho: ou se extingue esses tributos cumu-
Exterior. O Ministro de Desenvolvimento, Indústria e lativos ou se tira a cumulatividade, por exemplo, da
Comércio Exterior, Embaixador Sérgio Amaral, tomou COFINS e do PIS.
essa iniciativa com o objetivo de acabar com os entra- Temos projeto aprovado na Comissão de Fi-
ves que existem às nossas exportações. nanças e Tributação, de autoria do ex-Presidente da

É preciso incentivar a venda de produtos brasi- Casa, Deputado Michel Temer e assinado por mim,
leiros no exterior por meio de programas de marke- pelo Deputado Mussa Demes e pelo Deputado Mo-
ting, a fim de mostrarmos a qualidade de nossos pro- reira Ferreira, que vai na direção do que o Governo
dutos. Por isso, considero excelente a iniciativa do Po- dizia desejar: a retirada da cumulatividade da
der Executivo, mais especificamente do Ministério do COFINS e do PIS. O projeto vai na direção do que o
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Governo assumiu no final de 1999: o compromisso

Entretanto, há poucos dias, na última visita do de, por legislação infraconstitucional, tirar cumulati-
Ministro Pedro Malan a esta Casa, tive oportunidade vidade da COFINS e do PIS para desonerar as ex-
de dizer que a nossa dependência em relação ao ca- portações e determinar isonomia competitiva do pro-
pital especulativo internacional e o fato de precisar- duto nacional com o produto importado. Quando
mos financiar um déficit em conta corrente que se en- aprovamos o projeto, qual a resposta do Executivo?
contra, este ano, em torno de 27 bilhões de reais fa- Disse que o projeto tira receita da União, que é inviá-
zem com que tenhamos de olhar para nossas expor- vel. Aquele mesmo projeto que o próprio Executivo
tações. E, ao fazer isso, verificamos que estamos ex- defendia no final de 1999.
portando muito menos do ~ue .devería~os. Ora, est~- Espero que haja uma mudança de posiciona-
mos dependentes do capItal InternacIonal para o fI- mento da área econômica. Por melhor que seja a inici-
nanciamento de nosso déficit em conta corrente exa- ativa de criar a Comissão Executiva de Comércio
tamente porque exportamos menos do que devería- Exterior vamos continuar com nossas exportações
mos. Observam~s que essa inici~tiva é import~nte, emperr~das, mesmo com câmbio favorável. O câmbio
para termos pohtlcas de exportaçao para o BrasIl. está tremendamente favorável às exportações, com a

Eu disse ao Ministro Pedro Malan que não adi- desvalorização cambial. Mesmo com o câmbio favo-
anta programa de exportação, se continuarmos ten- rável, estamos vendo que as exportações, que deveri-
do o emperramento das exportações com a carga tri- am crescer em torno de 20% - o que é muito pouco
butária que existe sobre o produto nacional; não adi- para nos tirar da dependência do capital internacional
anta acreditar que vamos gerar superávits na balan- -, não vão crescer 8% este ano.
ça. comercial, apenas discutindo ~s barreiras que Sr. Presidente, é importante que o Governo revi-
eXistem por parte dos Es!a~os Unidos e da Europa se sua posiÇão, não fique olhando apenas para o cai-
qu~nto aos produtos brasileiros. Pr?gra~as _de mar- xa, para a facilidade da cobrança de tributo, mas aju-
ketlng de ~ossos prod~tos no :xte~lor nao vao gerar de a construir uma mudança no sistema tributário que
o superávIt que d.evena, s.e n~~ fizermos u~a mu- definitivamente venha afavancar as exportações, de-
dança_no nosso slste~a tnbutano, que leve a deso- terminar a substituição e fazer com que tenhamos
neraçao das exportaçoes. menos dependência do capital internacional.

O que faz o Poder Executivo com relação a . .
isso? Teima em acreditar que a medida provisória edi- O SR. EURIPEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
tada no final de junho é a solução. peço a palavra pela ordem.

Meus prezados colegas Deputados, o Governo O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) -
edita uma medida provisória que tirará a tributação da Tem V.Exa a palavra.
COFINS e do PIS sobre as exportações. Essa medida O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT-RO.
determina algo tremendamente burocrático. Não vai Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
significar desoneração das exportações dos piores Sras. e Srs. Deputados, registro a presença nesta
tributos, daqueles que não existem no resto do mun- Casa do Prefeito de Porto Velho, Carlinhos Carmuça,
do, que só existem praticamente no Brasil, os cumula- que veio a Brasília encaminhar projetos de interesse
tivos, os que recaem em cada etapa da produção na- da população daquele Município. Deputado Federal
cional e que estão sendo exportados. por duas vezes, S.Exa. vem realizando grande admi-

Para tirarmos a tributação sobre o que é expor- nistração na Capital do Estado de Rondônia, empe-
tado, para podermos exportar mais, competir em me- nhando-se principalmente na melhoria da qualidade
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de vida das pessoas que vivem na periferia, sem dei- O SR. OSVALDO BIOLCHI (pMDB-RS. Pela or-
xar de atender à área rural. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

No final da semana passada participamos de Srs. Deputados, na qualidade de Coordenador da
grande reunião, na qual estavam presentes morado- Frente Parlamentar do Crédito Educativo, hoje venho
res de assentamentos a serem implantados pelo à tribuna agradecer de público aos mais de duzentos
INCRA - Joana D'Arc I, Joana D'Arc 11 e Joana D'Arc Parlamentares que a compõem.
111 -, e ficou estabelecida a implementação de uma Indubitavelmente, na quinta-feira da semana
série de melhorias para aquela população. passada a Comissão de Educação realizou o seminá-

Desejo registrar também a presença nesta rio mais concorrido deste ano, no qual tratamos das
Casa do Prefeito de Ji-Paraná, segundo Municfpio bolsas de estudo para os ensinos fundamenta', médio
mais importante do meu Estado, que, da mesma for- e superior a serem concedidas por instituições filan-
ma, vem desempenhando seu mandato da melhor trópicas. Participaram do evento mais de quarenta
maneira possível. Fiquei satisfeito de verificar, em vi- Deputados, trinta reitores, representantes da UNE e
sita ao Municfpio no último final de semana, que a po- representantes de praticamente todos os Estados da
pulação está feliz com a administração do nosso jo- União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.
vem Prefeito Acir Marcos Gurgacz . Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, graças

especialmente à colaboração do Ministro da Previ-
nal feS~'aP~e~~d:~~~t~~:rOn~al~~d~:b~~ ~1~:~~~iO~ dência, Deputado Roberto Brant, conseguimos inse-
EXPOVIL. A cidade está localizada na divisa dos rir à Lei n01.260 o art. 19, que trata do crédito educati-
Estados de Rondônia e Mato Grosso. Portanto, é con- vo. Indiscutivelmente, o artigo é mais importante do

que os outros 22 que compõem a referida lei, porque
siderada o portal da Amazônia e a cidade da Região prevê a destinação do valor que as instituições filan-
Norte de melhor clima. trópicas comunitárias deixam de recolher ao INSS -

Para nós, a festa realizada com sucesso pelos especialmente da cota patronal, que representa 20%
nossos agropecuaristas é motivo de grande satisfa- da folha de pagamento - à concessão de bolsas de
ção. Nela conseguimos demonstrar a todos os visitan- estudo a estudantes carentes. Em meu Estado, a
tes que Rondônia cresceu e produz, embora nem meia bolsa, ou seja, 50% do valor da mensalidade, re-
sempre possa vender a bons preços os seus produ- presenta muito mais do que a gratuidade completa já
tos. Exemplo disso é o baixo preço do café. O Estado que muitos jovens do interior do Rio Grande do Sul e
é um dos que mais produzem café, feijão, arroz e do Brasil são obrigados a abandonar família e empre-
soja, sem falar na qualidade do nosso gado de corte e go para freqüentar universidades públicas nos gran-
leiteiro, o que muito nos orgulha. des centros, onde despesas de manutenção são mai-

Tudo isso foi mostrado em Vilhena. Cumprimen- ores.
to os organizadores da EXPOVIL e os moradores de Agora, está nas mãos de reitores e estudantes
Rondônia, Estado criado em 1981 e que já tem apro- brasileiros a execução do art. 19. A comissão que vai
ximadamente 1,5 milhão de habitantes, mas enfrenta selecionar os estudantes carentes será formada na
dificuldades causadas pela edição da Medida Provi- própria instituição de ensino por representantes de
sória nO 2.166. Conforme temos dito, com freqüência, reitores, professores e alunos.
eu e meus colegas da bancada rondoniense, a medi- Por isso, fazemos grande apelo, especialmente
da provisória atrapalha o desenvolvimento do Estado. às lideranças universitárias deste País, para que se

Mesmo enfrentando dificuldades, Rondônia tem inteirem do conteúdo da importante lei - e mais uma
crescido, porque sua população acredita no seu poten- vez cito o empenho do Ministro Roberto Brant para
cial. Não é à toa que 95% da população são oriundos que ela fosse aprovada -, exijam o seu cumprimento
de outros Estados, principalmente do Paraná, de San- e participem da seleção dos estudantes a serem be-
ta Catarina, do Rio Grande do Sul edo Espírito Santo. neficiados. A partir de agora, a instituição disposta a

Não tenho dúvida de que os Srs. Parlamentares observar os critérios receberão, por um ano, o regis-
haverão de se sensibilizar diante dos nossos problemas tro provisório de entidade filantrópica. Vencido esse
e encontrar solução para a Medida Provisória n0 2.166. período e prestadas as contas, será expedido registro

com três anos de validade, mas somente as institui-
Muito obrigado, Sr. Presidente. ções filantrópicas de ensino fundamental, médio ou
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a superior que cumprirem o art. 19 da referida lei serão

palavra, pela ordem, ao Deputado Osvaldo Biolchi. beneficiadas no futuro com a nova proposta.
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Decreto deverá ser publicado amanhã no Diário
Oficial determinando que por hora as instituições de
ensino receberão o registro provisório. Cumprido o
preceito legal, elas terão em mãos o registro perma
nente de entidade filantrópica.

Portanto, Sr. Presidente, congratulo-me com o
Ministro Roberto Brant e agradeço ao Presidente da
República, aos Deputados e ao Ministro da Educação
o empenho para a aprovação da Lei n° 1.260.

Muito obrigado.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela oro
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no últi
mo domingo participei, junto com a Secretária de
Educação do Governo do Rio Grande do Sul, Lúcia
Camini, lideranças e autoridades, da inauguração de
obras no Município de Guarani das Missões. Foram
entregues uma escola estadual e uma agroindústria,
que custou 507 mil reais. São obras cuja necessidade
foi definida pela população e que vão beneficiar o Mu
nicípio e toda aquela região.

No Município de São Pedro do Butiá foi inaugura
da a ampliação da escola estadual, na qual foram gas
tos mais de 30 mil reais do Orçamento Participativo. Há
mais de sete anos a escola não era reformada pelo Go
verno Estadual. No Município de Santo Ângelo foi ampli
ada a Escola Adão Felipe, obra que custo 60 mil reais.

Sr. Presidente, está sendo votado hoje na Assem
bléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul pro
posta de piso salarial mínimo de 300 reais para os servi
dores públicos estaduais e de reajuste de 27,94% para
o quadro geral de funcionários das escolas públicas.
Espero que seja aprovada por unanimidade.

Na última sexta-feira, junto com o Deputado
Estadual Elvino Bohn Gass, participei da inauguração
de um escritório no Município de Santo Ângelo, à Rua
Sete de Setembro, n° 1.022. O telefone é (55)
3312-7130. Pretendemos atender melhor a popula
ção das Missões, que pode se dirigir ao local e manter
contato com o meu gabinete.

Quero registrar ainda que estão pendentes de
solução as reivindicações dos produtores de leite, que
estiveram aqui em Brasília na semana passada para
tratar com o Governo Federal da grave crise do setor.

Pequenos agricultores e assentados estão que
rendo renegociar em separado suas dívidas, em tor
no de 7 milhões de reais do total de 50 milhões que
deve o setor agrícola aos bancos. Eles buscam rene-

gociar a dívida relativa ao período de 14 de março de
1990 até 31 de dezembro de 1999, mas por enquanto
não conseguiram audiência nem com as autoridades
da área econômica, nem com o Presidente da Repú
blica, nem com o Ministro da Agricultura.

Já os servidores públicos federais estão a cla
mar por solução para seu problema salarial. O Gover
no Federal apresentou proposta ridícula de reajuste
de 3,5% depois de sete anos sem reposição salarial.
É fundamental e urgente que o Executivo Federal faça
proposta que atenda às reivindicações dos trabalha
dores do setor público em greve, último recurso após
a frustrada negociação com as autoridades governa
mentais.

Portanto, Sr. Presidente, clamamos aos LIderes
do Governo que busquem atender as reivindicações
dos servidores em greve, porque o Brasil não pode fi
car parado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem VExa. a
palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, apresentei projeto de lei que dispõe
sobre a regulamentação do cheque pré-datado, a
meu ver, assunto de grande importância.

Nós, que defendemos os pequenos e microem
presários, sabemos que muitos deles têm fechado as
portas de seus estabelecimentos por causa do gran
de número de cheques sem fundo e sustados. O pro
jeto prevê para a criação de política de proteção às
pequenas empresas.

O projeto estabelece que o beneficiário do che
que terá de pagar multa de até três vezes seu valor
caso venha a apresentá-lo em data anterior à fixada
pelo emitente, que, por sua vez, estará sujeito à multa
idêntica caso suste o pagamento do cheque, prejudi
cando o pequeno empresário. Na minha proposta dei
xo muito claro que, para sustar o pagamento do che
que, o emitente deverá informarao sacado por escrito
o fundamento do seu pedido ao banco.

Isso é muito importante, Sr. Presidente. Em
2001, 10 milhões e 700 mil cheques sem fundos fo
ram emitidos. No mês de julho, este número subiu
para 13 milhões de cheques. O aumento reflete, é cla
ro, o alto índice de desemprego, mas também a falta
de controle dos bancos na liberação de cheques.

Sr. Presidente, há pouco foi destacada aqui a si
tuação dos produtores de leite. Na semana passada,
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por intermédio da bancada agrícola e da bancada ga·
úcha, que coordenei, foi marcada audiência com o Mi
nistro da Agricultura para apresentação das reivindi
cações dos produtores de leite do Brasil, que estão
em grandes dificuldades. O preço do litro de leite está
abaixo de quinze centavos.

Queremos que seja estabelecido valor mínimo
para o produtor de Iene. Além disso, o setor precisa de
política de estoque regulador para vender o leite ao
Governo quando houver diminuição do preço.

Sr. Presidente, as Prefeituras de São Paulo e
Porto Alegre, cujos representantes criticam o Governo
Federal, importam Iene. É contraditório fazer protesto a
favor do produtor e importar leite de outros países.

Para finalizar, quero comunicar que há quase
três anos não é pago o crédito educativo no Rio Gran
de do Sul. Infelizmente, o Governo do Estado não
está cumprindo lei de minha autoria aprovada na épo
ca em que era Deputado Estadual. Fala-se muito em
dar prioridade à educação quando se está fora do Go
verno, mas não se cumpre a lei. Mais de vinte mil es
tudantes deixaram de receber o crédito educativo no
atual Governo do Partido dos Trabalhadores, o que é
profundamente lamentável.

Manifesto meu protesto contra o não-cumpri
mento da lei na esfera estadual. Ela começou a vigo
rar no Governo do PDT, comandado pelo Deputado
Alceu Collares. Já estamos quase no final do Governo
do PI, e a lei não é cumprida.

Sr. Presidente, a snuação dos estudantes do nos·
so Estado é péssima. Esperamos que o crédito educati
vo federal alcance e beneficie milhares de estudantes.
Para isso, o Governo do Rio Grande do Sul precisa fazer
a sua parte, ou seja, pagar o benefício. Já fizemos vári
as manifestações no sentido de pressionar o Governo
Estadual a estabelecer o pagamento do crédito educati
vo. Infelizmente, isso não está acontecendo.

Além disso, solicitamos ao Governo Federal que
cumpra a Lei do SIMPLES aprovada pelo Congresso
Nacional, segundo a qual os Estados devem fazer
convênios com a União. Até agora, o Governo do Rio
Grande do Sul não está cumprindo a lei, ou seja, não
estabeleceu convênios para diminuir a tributação.
Isso é profundamente lastimável, uma vez que os pe
quenos empresários pagam muitos tributos ao Esta
do, e não temos condições de beneficiá-los.

Infelizmente, o Governo do Estado não está au
xiliando os pequenos empresários, especialmente
quando não estabelece a possibilidade de pagamen
to dos tributos mediante o SIMPLES. A assinatura de
convênios beneficiaria milhares de trabalhadores, ge
raria mais empregos e diminuiria a incidência da tribu-

tação. No Rio Grande do Sul seriam beneficiados tre
zentos mil pequenos empresários.

Durante a campanha eleitoral, o discurso era no
sentido de que seriam auxiliados os pequenos em
presários. Contudo, a Lei do SIMPLES não está sen
do cumprida. Com o simples convênio entre União e
Estado todos os tributos seriam pagos e seria reduzi
da a burocracia em todos os Estados brasileiros. So
mente seis cumprem a lei. O Governo do Rio Grande
do Sul não está fazendo a sua parte, repno.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o comércio de refeições é um meio
prático de beneficiar e aumentar o número de consu
midores, oferecendo comida por quilo, mas também é
uma mina de dinheiro para maus comerciantes. Foi
pensando, em primeiro lugar, nos consumidores e co
merciantes honestos que idealizei um projeto de lei
simples, baseado no Código de Defesa do Consumi
dor, e que garante aos cidadãos o pagamento do preço
correto de acordo com o peso da refeição consumida.

É preciso encontrar meios que garantam ao
consumidor a correta e justa aplicação da lei preventi
va, pois os cidadãos brasileiros quase sempre são le
sados por maus comerciantes. Para defender o con
sumidor desses maus comerciantes é que apresentei
à esta egrégia Casa projeto de lei que determina que
as indústrias fabricantes de pratos para restaurantes
do Brasil registrem o peso correto e auferido no fundo
de cada prato fabricado para venda posterior às ca
sas que comercializam refeições por quilo.

Esse projeto de lei é de concepção muito simples
e dá ao consumidor a certeza de que não está pagan
do nada além da comida, inibindo, assim, os maus co
merciantes, que, de uma forma ou de outra, sempre
tentam ludibriar os consumidores. A lei também fará
com que as balanças sejam corretamente reguladas,
pois se o peso do prato estiver regístrado e visível, a re
feição paga será exatamente aquela consumida.

Não é pouco o número de comerciantes esper
talhões espalhados pelo Brasil, inclusive grandes em
presas como o Carrefour do Butantã, em São Paulo,
que foi denunciado ontem por uma professora paulis-
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ta no jornal Folha de S.Paulo, à página C-5, Cotidiano, os Estados Unidos devem se sentir autorizados a ati-
na coluna nA Cidade é Sua", no qual ela diz que na rar no primeiro alvo que virem pela frente. É preciso
prateleira o preço era um, quando foi pagar no caixa deixar claro de forma irrefutável quem são os respon-
era outro maior. É a velha técnica do se colar, coloul sáveis pelos atentados, de tal maneira que não so-

Aguardo, pois, os trâmites legais desse meu proje- brem dúvidas para a opinião pública, pois o que deve
to de lei. Desde já, peço o apoio dos meus nobres pares ser feito, no caso, é justiça e não retaliações. Afinal,
para a aprovação do mesmo em data oportuna. um erro não justifica o outro.

O SR. POMPEO DE MAnos - Sr. Presidente Punir os culpados por esse crime é desejo unâ-
peço a palavra pela ordem. ' nime. Para tanto, f~z-se nece~sária reação coletiva,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem pa~a ~ue os terro~lstas ~xpem~e~tem um pouco do
V E I proprlO veneno. Afmal, diz o adaglo popular que bala

. xa. a pa avra. trocada não dói. Mas é preciso acrescentar que bala
O SR. POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT-RS. perdida também mata e é crime, o que nos faz pensar

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que antes de apoiar os Estados Unidos a acionar o
Sras. e Srs. Deputados, a ação terrorista desencade- gatilho de suas armas de guerra, devemos saber con-
ada no território americano, por suas circunstâncias, tra quem e por quê. As provas deverão estar acessí-
a~ra~gência e por ter viti~ado cidadãos civi~, ~onsti- veis a tantos quantos delas quiserem tomar conheci-
tUI crime contra a humanidade, de extremo OdIO, que mento, pois se inocentes morreram nas mãos de ter-
deve ~er abo~inado.e repudia~o por todos, afinal tem roristas não serão menos terroristas os que vierem a
o roteiro e os ingredientes de filmes de terror. dizimar populações inocentes, ainda que em nome de

As justificativas injustificáveis dos bandidos suposta justiça.
ocultos não resistem ao menor questionamento, pois, Se os americanos, com todo o apoio que rece-
neste caso, os meios não justificam os fins. Ora, se o beram da opinião pública, errarem o alvo, o terrorismo
objetivo era questionar o domínio dos Estados Unidos ganhará o fôlego de que precisa para renovar suas
da América no mundo, o alvo foi errado e o efeito, con- ações criminosas.
trário: a tragédia gerou a solidariedade quase unâni- Muito obrigado.
me de todas as nações do mundo ao povo americano, .
reforçando ainda mais sua liderança, antes econêmi- O SR. PAULO DELGADO - Sr. PreSidente, peço
ca e bélica, pelas condolências que resultaram em a palavra pela ordem.
promessas de apoio incondicional à luta contra o ter- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
rorismo, unanimidade mundial sequer por eles dese- V.Exa. a palavra.
jada, e poder político de ação nem sequer imaginado O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem.
pela Casa Branca. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de

O tiro saiu pela culatra: os mentores dos atenta- registrar a posição, que considero correta, do Parla-
dos, se pretendiam atingir o Estado americano, não m~nto Latino-America~o na questão do atentado ter-
poderiam atirar contra a população indefesa do World ronsta nos Estados Unidos.
Trade Center. O choque do avião contra o Pentágono, Se os Estados Unidos abrem mão da jurisdição
cérebro da máquina estadunidense, em que pese a nacional sobre fato ocorrido em seu território e ape-
importância da façanha, o estrago e o número de víti- Iam à solidariedade internacional para resolver pro-
mas - quase todas funcionários e agentes militares blema interno, embora com repercussão internacio-
de alta patente -, sequer é falado, exatamente porque nal, como estamos vendo, a entidade internacional de
a ação dos terroristas, do ponto de vista de quem está caráter multilateral, titular, para resolver essa questão
em guerra, é aceitável, ou seja, é um exército atingin- é a Organização das Nações Unidas.
do o exército inimigo. Os Estados Unidos não podem fazer com o

Se, em vez de destruir as torres do World Trade mundo o que a OTAN fez em Kosovo: passar por cima
Center, os dois aviões fossem jogados contra instala- da ONU, tornando-a entidade desnecessária. Isso,
ções nucleares, base militar, porta-aviões ou até mes- sim, fortalece o terrorismo no mundo!
mo contra a Casa Branca, a reação da opinião pública Era o que tinha a dizer.
mundial não seria a mesma.

Os terroristas, do ponto de vista da estratégia e
do objetivo, erraram o alvo a ponto de terem a opinião
pública mundial contra eles, mas isso não justifica que
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Total de PreSentes ; 286

Partido Bloco

RORAIMA

A1ceste Almeida PMDB

Luciano Castro PFL PFUPST

Robêrio Araújo PL PUPSL

Presentes de Roraima :3

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB

Jurandil Juarez PMDB

Presentes de Amapá : 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSD8

Asdrubal Bentes PMDB

Babá Pl

Elcione Barbalho PMDB

Giovanni Queiroz PDl PDT/PPS

Haroldo Bezerra PSD8

Paulo Rocha PT

Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Pará : 8

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSOB

Euler Ribeiro PFL PFUPST

Luiz Fernando PPB

Pauderney Avelino PFL PFUPST

Vanessa Grazziotin pedoB PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas :5
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Partido Bloco

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB

Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS
Expedito Júnior PSDB

Presentes de Rondonia :3

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL PFUPST

João Tota PPB

Marcos Afonso PT

Nilson Mourão PT

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB

Darci Coelho PFL PFUPST

190r Avelino PMDB

Pastor Amarildo PPB

Presentes de Tocantins :4

MARANHÃO

Antonio Joaquim AraL:jo PPB

João Castelo PSDB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB

Nice Lobão PFL PFUPST

Pedro Fernandes PFL PFUPST

Pedro Novais PMDB

Presentes de Maranhão :6

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL

Aníbal Gomes PMOB

Eunício Oliveira PMDB

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB

José Unhares PPB

José Pimentel PT
Léo A1cêntara PSOB

Manoel Salviano PSDB

Moronl Torgan PFL PFUPST

Pinheiro Landim PMOB

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB

Presentes de Ceará ; 11
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Partido

Setembro de 2001

Bloco

PIAuí

Átila Lira

B.Sá

Ciro Nogueira

Heráclito Fortes

Mussa Demes

Paes Landim

Themístocles Sampaio

WeJlington Dias

Presentes de Piauí : 8

RIO GRANDE DO NO RTE

Carlos Alberto Rosadu

Iberê Ferreira

Múcio Sá

Salomão Gurgel

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAíBA

Adauto Pereira

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Damião Feliciano

Domiciano Cabral

lnaldo Leitão

Marcondes Gadelha

Presentes de Paraíba : 7

PERNAMBUCO

Djalma Paes

Eduardo Campos

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

José Chaves

Luiz Piauhylino

Maurílio Ferreira Lima

Pedro Eugênio

Severino Cavalcanti

Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco: 12

PSOB

PSOB

PFL

PFL

PFL

PFL

PMDB

PT

PFL

PTB

PTB

POT

PFL

P$OB

PT

PMDB

PSOB

PSDB

PFL

PSB

PSB

PT

PSB

PFl

PFl

PMDB

PSOB

PMDB

?PS

PPB

PDT

PFUPST

PFL/PST

PFLIPST

PFUPST

PFUPST

POT/PPS

PFUPST

PFUPST

PSB/PCDOB

PSB/PCOOB

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PDTJPPS

POT/PPS



Selembro de 200 I

ALAGOAS

Divaldo Suruagy

Helenildo Ribeiro

Joao Caldas

José Thomaz NonO

Ragis Cavalcante

Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

Augusto Franco

Claonêncio Fonseca

Ivan Paixão

Tênia Soares

Presentes de Sergipe: 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PST

PSDB

PL

PFL

PPS

PSDB

PPB

PPS

PCdoB
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Bloco

PFUPST

PL/PSL

PFUPST

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

Partido

BAHIA

Ariston Andrade PFL

Benito Gama PMDB

Claudio Cajado PFL

Coriolano Sales PMDB

Eujácio Simões PL

Félix Mendonça PTB

Geddel Vieira Lima PMDB

Jaime Fernandes PFL

Jaques Wagner PT

Joao Almeida PSDB

João Carlos Bacelar PFL

João Leão PPB

Jorge Khoury PFL

José Carlos Aleluia PFL

José Lourenço PMOB

José Rocha PFL

Jutahy Junior PSDB

Luiz Moreira PFL

Mário Negromonte PPB

Milton Barbosa PFL

Nelson Pellegrino PT

Nilo Coelho PSDB

Paulo Braga PFL

Paulo Magalhães PFL

Pedro Irujo PFL

Saulo Pedrosa PSDB

Ursicino Queiroz PFL

Waldir Pires PT

Presentes de Bahia ~8

Bloco

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFLlPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFLlPST

PFUPST
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Partido
Setembro de 2001

Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Carlos Moscooi

Custódio Mattos

Eduardo Barbosa

Elias Murad

Eliseu Resende

Fernando Diniz

Hélio Costa

Jaime Martins

João Magalhães

João Magno

José Militâo

Lael Varella

Lincoln Portela

Márcio Reinaldo Moreira

Mário Assad Júnior

Mário de Oliveira

Mauro Lopes

Odelmo Leão

Olimpio Pires

Paulo Delgado

Philemon Rodrigues

Rafael Guerra

Saraiva Felipe

Saulo Coelho

Sérgio Miranda

Tilden Santiago

Presentes de Minas G~rais : 28

EspíRITO SANTO

Feu Rosa

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Luiz Durão

Magno Malta

Presentes de Espírito Santo : 6

PSDB

PMDB

PSD8

PSDB

PSDB

PSDB

PFL

PMDB

PMDB

PFL

PMDB

PT

PSDB

PFl

PSl

PPB

PFL

PMDB

PMDB

PPB

POT

PT

PL

PSDB

PMOB

PSOB

PCdoS

PT

PSDB

PT

PTs

PFL

PFl
PL

PFUPST

PFlIPST

PFUPST

PUPSL

PFUPST

POT/PPS

PUPSL

PSS/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PUPSL
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL PFUPST

Almerinda de Carvalhu PPB

Arolde de Oliveira PFL PFUPST

Candinho Mattos PSDB

Comélio Ribeiro PL PUPSL

Oino Fernandes PPB

Or. Heleno PSDB

Eber Silva PL PUPSL

Fernando Gabeira PT

Fernando Gonçalves PTB

lédio Rosa PFL PFUPST

Jair Bolsonaro PPB

João Sampaio PDT PDT/PPS

Jorge Bittar PT

Laura Carneiro PFL PFUPST

Luisinho S.Part.

Luiz Sérgio PT

Márcio Fortes PSOB

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB

Miro Teixeira POT PDT/PPS

Paulo Feiló PSDB

Reinaldo Gripp PL PUPSL

Rodrigo Maia PFL PFUPST

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro : 27
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Partido
Setembro de 200\

Bloco

SÁOPAULO

Alberto Goldman

André Benassi

Antonio Carlos Pannunzio

Arnaldo Madeira

Corauci Sobrinho

Delfim Netto

Or. Hélio

Femando Zuppo

Gilberto Kassab

Jair Meneguelli

João Paulo

Jorge Tadeu Mudalen

José Genoíno

José Indio

José Roberto Batochic

Julio Semeghini

Kincas Mattos

Luciano Zica

Luiz Antonio Fleury

Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Cíntra

Michel Temer

Milton Monti

Neutan Lima

Orlando Fantazzini

Paulo Kobayashi

Professor Luizinho

Ricardo Berzoini

Ricardo Izar

Rubens Furlan

Salvador Zimbaldi

Wagner Rossi

Presentes de São Paulo : 32

MATO GROSSO

Uno Rossi

Ricarte de Freitas

Taté Bezerra

Wilson ,santos

Presentes de Mato Grosso : 4

PSOB
PSDB
PSDS

PSDB
PFL

PPB

POT
PSDC

PFL

PT
PT
PMDB
PT
PMDB

PDT
PSDB
PSB
PT

PTS

PT
PFL

PMOB

PMDa
PFL

PT
PSDB
PT

PT

PTS
PPS

PSDB
PMDB

PSDB
PSDB
PMDB

PMDB

PFUPST

POT/PPS

PFUPST

POT/PPS

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS
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Partido Bloco

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoS PSB/PCDOB
Alberto Fraga PMDB

Geraldo Magela PT

Osório Adriano PFL PFUPST
Paulo Octâvlo PFL PFUPST
Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 6

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoS PSB/PCDOB
Juquinha PSDB

Lidia Quinan PSDB

Lúcia Vânia PSD8

Nair Xavier Lobo PMDB

Norberto Teixeira PMDB

Pedro Chaves PMDB

Ronaldo Caiado PFL PFUPST
Vilmar Rocha PFL PFUPST

Presentes de Goiás :9

MATO GROSSO DO ~UL

Dr. Antonio Cruz PMDB

Manoel Vitória PT

Marçal Filho PMDB

Nelson Trad PTS

Waldemir Moka PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul :5
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Setembro de 2001
Bloco

PARANÁ
Abelardo Lupion

Affonso Camargo

Airton Roveda

Dilceu Sperafico

Gustavo Fruet

Iris Simões

Ivanio Guerra

José Borba

José Carlos Martinez

Luciano Pizzatto

Luiz Carlos Hau!y

Márcio Matos

Moacir Micheletto

Nelson Meurer

Odílio Balbinotti

Oliveira Filho

Osmar Serraglio

Ricardo Barros

Rubens Bueno

Santos Filho

Werner Wanderer

Presentes de Paraná: 21

SANTA CATARINA

Antônio Cartos Kondel Reis

Carlito Merss

Edínho Bez

Fernando Coruja

Gervásio Silva

Hugo Biehl

João Matos

João Pizzolatti

Luci Choinack.i

Paulo Gouvêa

Pedro BiUencourt

Renato Vianna

Serafim Venzon

Presentes de Santa Cdtarina : 13

PFL

PSOS

PTB

PPS

PMDB

PTS

PFL

PMDB

PTS

PFL

PSOB

PTB

PMDB

PPB

PSOB
PL

PMDB
PPB

PPS

PFL

PFL

PFL

PT

PMOB
POT

PFL

PPB
PMDB

PPB
PT
PFL

PFL

PMDB

PDT

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PDT/PPS

PFL/PST

PFUPST

PFUPST

POTIPPS

PFLJPST

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT

Airton Dipp PDT PDT/PPS
Alceu Collares PDT POT/PPS

Ana Carso PT

Augusto Nardes PPB

Clovis IIgenfritz PT

Darcisio Perondi PMDB

Edir Oliveira PTB

Enio Bacci POT PDT/PPS

Fetter Junior PPB

Fioravante PT

Germano Rigotto PMDB

Henrique Fontana PT

Jarbas Lima PPB

Marcos Rolim PT

Orlando Oesconsi PT

Osmar Terra PMOB

Osvaldo Biolchi PMDB

Paulo Paim PT

Telmo Kirst PPB

Presentes de Rio Grande do Sul : 20
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 286 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O enten
dimento das Lideranças partidárias, que certamente
será externado pelo Líder Walter Pinheiro, é come
çarmos a votação de hoje pela PEC nO 308-C, da De
putada Jandira Feghali, já votada em primeiro turno e
que está em pauta para votação em segundo turno.

Em seguida, entraria em votação a PEC n°
277-B, do Poder Executivo.

Se houver discordância, solicito aos Srs. líde
res que se manifestem agora, porque essa alteração
de pauta só poderá ocorrer se houver concordância
de todos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Líder Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a alteração
da pauta foi proposta agora há pouco tanto pelo De
putado Miro Teixeira quanto pela nossa Liderança, de
comum acordo com a Liderança do Governo.

Consultei outro Líder da Oposição, o Deputado
Rubens Bueno, que também está de acordo. Então,
poderemos encaminhar.

Porém, antes de iniciar a discussão da PEC n°
308 e sua votação em segundo turno, gostaria de ler
para V. Exa. requerimento que os partidos de oposi
ção pretendem encaminhar à Mesa Diretora desta
Casa, a partir dos noticiários do que ocorreu no último
período, envolvendo a CPI que trata das obras inaca
badas. Há da nossa parte preocupação em deixar
isso muito claro e firmado aqui.

Na quinta-feira, os partidos de oposição vota
ram pela não-prorrogação do prazo da Comissão.
Não havia - e é bom firmar isso muito claramente 
nenhum tipo de acordo nessa direção. Apenas, assim
entenderam os partidos a partir da leitura e da com
preensão que tem cada um acerca do funcionamento
daquela Comissão. Mas a atitude, assim como o de
senrolar dos trabalhos daquela Comissão, de certa
maneira, trouxe-nos uma preocupação maior, princi
palmente com o que foi veiculado por toda a imprensa
a partir de posicionamentos assumidos por lideran
ças partidárias com relação à conduta de membros
daquela Comissão Parlamentar de Inquérito.

Digo isso num momento importante, crucial, De
putado Miro Teixeira, porque, até para aqueles que
gostam de pesquisas, a pesquisa Datafolha mostrava
a aceitação e o crescimento da credibilidade da Câ
mara dos Deputados perante a opinião pública.

E, sem nenhuma referência maldosa, esses da
dos invertem um traço da história: essa credibilidade
se dá em um percentual superior àquele obtido pelo
Senado ao longo dos anos, fruto do enfrentamento
que aquela Casa vem experimentando a partir de de
purações e apurações internas que levaram à renún
cia de Senadores, do Presidente e à abertura de pro
cesso contra o próprio Senador Jader Barbalho.

Deputado Miro Teixeira, em diversos momentos
V.Exa. tem afirmado, com muita propriedade, que não
nos serve essa política permanente de apuração, até
porque a Casa não é uma delegacia de polícia. Todas
as vezes em que isso é mencionado, a reação da so
ciedade é imediata no sentido de pôr à prova a credi
bilidade do Congresso. Mesmo não sendo delegados,
Deputado Moroni Torgan, devemos cumprir nossas
tarefas constitucionais. A apuração e a fiscalização
são tarefas da atividade parlamentar, como o é a de
produzir leis para este País.

É preciso que seja criada comissão porque não
podemos deixar, em hipótese alguma, que essas de
núncias passem como se não estivessem aconte
cendo ou como se fosse postura desta Casa preser
var seus membros. Acredito que não há essa inten
ção, pois isso não pode ocorrer de forma alguma.
Também não era nossa intenção transformar o deba
te da CPI de Obras Inacabadas numa apuração de
conduta. Aquela Comissão deveria aprofundar a in
vestigação sobre o desvio de recursos públicos e
não transferir o seu eixo para apuração de conduta
de Parlamentares.

Diz o requerimento que enviaremos à Mesa:

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados

D.D. Deputado Aécio Neves
Nos termos do art. 117, caput do Regi

mento Interno, requeremos a V.Exa. a cons
tituição de uma comissão de sindicância for
mada por cinco membros, sob a presidência
do Corregedor da Câmara dos Deputados.
com o objetivo de investigar as denúncias
veiculadas pelos meios de comunicação,
envolvendo a participação de membros da
Comissão Parlamentar de Inquérito que in
vestiga as obras inacabadas, no exercício
dessas atribuições, em tentativas de extor
são contra empresários.

Justifica-se o presente requerimento
em face da gravidade de tais denúncias,
que põem em cheque a credibilidade da Co
missão Parlamentar de Inquérito instituída
para apurar irregularidades, situação com



Sala das Sessões, 25 de setembro de 2001.
Assinam este requerimento os Deputados Edu

ardo Campos, Líder do PSB; Miro Teixeira, Líder do
POT; Walter Pinheiro, Líder do PT; Inácio Arruda, lí
der do PCdoB; lincoln Portela, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PUPSL; Rubens Bueno, Líder do PPS, e
o Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Pl; Ino
cêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST;
Odelmo Leão, Líder do PPB; Geddel Vieira Lima, lí
der do PMOB; e Jutahy Junior, Líder do PSOB.

Sr. Presidente, é esse o requerimento que gos
taríamos de entregar a VExa.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum
primento VExa. pela velocidade com que agiu nesse
episódio, anunciando rapidamente as decisões e pro
vidências da Mesa para completa apuração do fato.

Estamos diante de um episódio que não pode
terminar com as pessoas soltas. Alguém tem que ser
preso. Lançaram-se suspeitas sobre o Presidente e
sobre alguns membros de Comissão Parlamentar de
Inquérito. Serão verdadeiras as notícias? Se forem
verdadeiras, essas pessoas não podem ficar livres,
soltas, com seus mandatos; se forem falsas, os detra
tores também não poderão se ver livres de tamanha
infâmia.

O inquérito que VExa. manda instaurar não só é
apoiado pela Oposição como também invocamos o
precedente de inúmeros casos já encaminhados a
VExa. pela Secretaria da Mesa em que foi criada uma
comissão presidida pelo Corregedor, que sempre me
rece a confiança da Casa.

Uma comissão de quatro ou cinco Parlamenta
res, analisando aquelas atas, aqueles requerimentos,
a degravação das sessões, rapidamente, desenhará
o mapa da atuação de quem quer que seja, em que
direção atuou, que embaraços houve e quem os pro
moveu. Portanto, é fundamental que se crie essa co
missão.

Normalmente, há resistência a se trazer a assis
tência do Ministério Público para o Parlamento, mas,
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que não podem conviver os demais mem- nas vezes em que o fizemos, foi muito útil. Tivemos a
bros desta Casa, sendo essencial que esta assistência do Ministério Público na CPI do Collor e
Presidência envide esforços no sentido de na CPI do Orçamento. Com esse procedimento, des-
que também o Ministério Público tome parte de o primeiro momento, podem ser extraídas peças
do processo investigatório das denúncias para se atuar sobre aquilo que de fato tem que ser
veiculadas. apurado. Penso que isso não feriria a soberania da

Casa, até porque há precedentes.

Sobre o encerramento dos trabalhos da Comis
são, ela teve negada sua prorrogação no Plenário, in
clusive com voto do PDl, no momento em que não
havia a explicitação dessas denúncias. Como a Co
missão tem prazo até o dia 9, vamos apreciar esses
desdobramentos e, se for o caso, nos termos regi
mentais, vamos pedir, sim, a prorrogação dessa CPI
porque, na hipótese de não haver tentativa de extor
são ou extorsão, estaremos diante de um episódio de
constrangimento do mandato de Deputados para evi
tar a apuração dos fatos.

Como nada tememos, temos serenidade para
dizer que vamos examinar o desdobramento dos tra
balhos da comissão a ser criada por V Exa. no sentido
da prorrogação de prazo ou não da CPI de Obras Ina
cabadas.

De qualquer maneira, pelos atos já praticados e
pela celeridade com que o assunto está sendo trata
do, VExa. está de parabéns!

É opinião não apenas minha, mas creio ser tam
bém de todos os Srs. Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
a V.Exa. as referências.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última sexta-feira, fizemos requerimento a V.Exa. so
bre abertura de inquérito acerca das denúncias e já
recebemos informação pela imprensa da sua deter
minação de encaminhá-lo ao Corregedor da Casa
para que tome providências necessárias.

Apresentamos hoje aditamento ao requerimen
to para que o inquérito efetivamente fosse instaurado.
A Comissão de Sindicância tem de fazer a investiga
ção e documentar os fatos para mostrar à opinião pú
blica as irregularidades existentes.

É o desejo da sociedade e nossa obrigação.
Assinar o requerimento, juntamente com os demais
Líderes da Oposição, é não deixar acontecer o que
ocorreu no final da CPI do Orçamento, quando o Se
nador Pedro Simon apresentou requerimento, apro-
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vado por unanimidade, para que os agentes corrupto
res do País fossem investigados. Infelizmente, o Se
nado não indicou os membros para aquela CPI, que
acabou sendo engavetada.

Posteriormente, durante meses, apresentamos
proposta para instalação da CPI da Corrupção nesta
Casa e no Senado Federal. Na ocasião, vinte Deputa
dos retiraram as assinaturas. O pedido de abertura de
CPI foi arquivado.

Referentemente à CPI de Obras Inacabadas, o
Parlamento não pode, de forma alguma, permitir que
ela faça o mesmo que o Poder Executivo com relação
às obras do País.

É nosso dever investigar o assunto. VExa., de
pronto, já atendeu a esse pedido. A questão está na
mão de VExa.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
louvo o trabalho desenvolvido pelas Lideranças sob o
comando de VExa., que tem sido um magistrado. Nos
momentos difíceis, VExa. tem agido com firmeza no
resguardo da instituição.

Sr. Presidente, acabo de assinar o requeri
mento, que não é apenas dos partidos da Oposição,
mas da Casa como um todo. Disse-me VExa. fazer
questão de esclarecer o caso. Não queremos prejul
gar ninguém, seria a pior coisa do mundo, mas es
clarecer os fatos.

VExa. demonstra que veio fortalecer a institui
ção. O instrumento da CPI é o mais importante meio
de fiscalização de que dispõe o nosso Poder. Por isso,
não pode ser desmoralizado. É um instrumento fortís
simo Assinei requerimento dos partidos da Oposição,
encabeçado pelo Líder Walter Pinheiro. Ele não per
tence à Oposição nem ao Governo, mas à instituição.

O requerimento baseia-se em bons termos, não
prejulga ninguém. O Corregedor da Casa será o Pre
sidente da comissão a ser composta de cinco mem
bros. VExa. está pensando nos melhores nomes, de
monstrando que quer pessoas de reputação ilibada
para integrá-Ia. Todos somos. A instituição tem nomes
extraordinários.

VExa. tem crédito de confiança de todos nós,
porque quer manter a instituição e preservá-Ia. Pas
samos, mas a instituição fica. Acima de interesses
pessoais, partidários ou de qualquer outra natureza,
há os da Casa.

Por essa razão, louvo VExa. por defender a ins
tituição a que pertencemos. Prometemos resguar
dá-Ia sob qualquer hipótese.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
obrigado, Líder Inocêncio Oliveira, pelas palavras.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É sobre o
assunto, Deputado Inácio Arruda?

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA - (Bloco/PCdoB-CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PCdoB e o PSB congratulam-se também com todos
os Líderes. A inda~ação do Deputado Rubens Bueno
a V.Exa. procede. E inadmissível que Comissão Parla
mentar de Inquérito instituída na Casa para investigar
e apurar fraudes cometidas em obras tocadas à custa
do Erário, do dinheiro público, do Governo Federal,
seja colocada sob suspeição integralmente - repito,
integralmente -, do seu Presidente até os suplentes.
Foi o que ocorreu. Houve suspeição generalizada.

Diante disso, sem sombra de dúvida, o requeri
mento teve adesão de todas as Lideranças. A rigor,
queremos preservar exatamente o prestígio, a força e
o poder que têm as Comissões Parlamentares de
Inquérito, que não podem jamais ser emparedadas
por quem quer que seja. Temos de ir às últimas con
seqüências e investigar as denúncias. A CPI não
pode ser objeto de chantagens. Ela foi criada para
apurar fatos relativos a obras inacabadas no País.

Por essa razão, assinamos o requerimento. Re
cebemos com alegria o apoio não apenas do Deputa
do Inocêncio Oliveira.

Tenho convicção de que todas as Lideranças da
Casa querem ver resolvido imediatamente o assunto
da CPI de Obras Inacabadas

Mu~o obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao ilustre Líder Geddel Vieira
Lima.

O SR. GEOOEL VIEIRA LIMA (PMDB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as
socio-me às manifestações dos demais Líderes e
cumprimento VExa. pela iniciativa de, sob a Presi
dência do Corregedor da Casa, Deputado Barbosa
Neto - e não poderia ser diferente -, instituir comis
são que terá transparência necessária para apurar
denúncias da CPI de Obras Inacabadas.
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Congratulo-me com VExa. pela sensibilidade. O
assunto deve ser tratado com a maior brevidade nes
te plenário. As Comissões Parlamentares de Inquérito
não podem ficar sob suspeição. Parto do pressuposto
- é hábito meu - da inocência. Ainda não vi algo que
possa concretamente induzir quem quer que seja a
ver ou a imaginar responsabilidade dos Parlamenta
res citados no caso. Mas a Comissão, de acordo com
prazo estipulado por VExa., haverá de fazer as apura
ções necessárias. Tenho absoluta convicção de que
não houve participação de Parlamentares em ato ilíci
to algum na Câmara dos Deputados.

Espero que tenhamos o mais rapidamente pos
sível esclarecimento definitivo desses lamentáveis
episódios.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É sobre o
assunto, Deputado Vivaldo Barbosa?

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sim, Sr. Presi
dente, trata-se de questão de ordem sobre o assunto
trazido à baila.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eu gosta
ria de responder à indagação que me foi feita.

Primeiramente, concederei a palavra ao De
putado Odelmo Leão, que falará sobre o assunto
ora referido. Responderei aos Srs. Líderes e poste
riormente darei a palavra a V.Exa., Deputado Vival
do Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Agradeço a
VExa. a compreensão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra, pela ordem, o Líder do PPB, Deputado Odelmo
Leão.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimen
to VExa. pela maneira enérgica e rápida com que en
caminha o assunto ao Corregedor da Casa, inclusive
acatando sugestão de se formar comissão composta
de cinco Parlamentares para apurar as denúncias.

Registro que se trata de denúncias. Precisamos
apurar os fatos, saber realmente se há provas concre
tas com relação ao enunciado, para que possamos
chegar à verdade e restabelecer a normalidade dos
trabalhos desta Casa.

Sr. Presidente, o PPB também se associa a
VExa. em sua proposta e espera, o mais rapidamente
possível, elucidar, com provas concretas, eventuais
episódios citados.

O PPB é a favor da proposição de V.Exa. e apla
ude sua decisão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai responder o que lhe foi encaminhado.

Antes, porém, se os ilustres pares me permitem,
gostaria de fazer alusão ao que foi referido pelo Líder
do PT, Deputado Walter Pinheiro, ao lembrar matéria
publicada hoje no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo pesquisa realizada nos últimos dias,
pela primeira vez, depois de muitos anos, a avaliação
positiva da Câmara dos Deputados vem crescendo; a
avaliação negativa, decaindo.

Obviamente que tal fato decorre de razões obje
tivas. Faço essa referência porque o que iremos tratar
em seguida está inserido no mesmo contexto.

A Câmara dos Deputados, com o apoio de todos
os Srs. Parlamentares, particularmente dos Líderes
partidários, sem exceção, tem feito enorme esforço
para recuperar sua imagem perante a sociedade.
Obviamente, ainda temos um longo caminho a per
correr, e o faremos com serenidade e firmeza, na bus
ca do entendimento e avanço possíveis. Mas não te
nho dúvidas em afirmar que essa avaliação positiva é
fruto de um esforço coletivo.

Estamos frente a um problema claro, noticiado
pelos veículos de comunicação. Não tenho dúvidas
de que haverá por parte da Presidência da Câmara
dos Deputados firmeza e celeridade na busca do es
clarecimento cabal e definitivo das denúncias, bem
como serenidade necessária aos que julgam.

O Deputado Miro Teixeira, de forma muito ade
quada, referia-se ao cuidado que precisamos ter em
face de precipitações. Em nome dos meus pares, com
a mesma clareza, firmeza e celeridade, após receber
a questão, enviei-a ontem mesmo à Corregedoria.

Neste instante, determino a criação de Comis
são de Sindicância. Faço isso não apenas por iniciati
va desse ou daquele partido, mas todos os que me
procuraram, entre eles os Deputados Miro Teixeira,
Walter Pinheiro, Inocêncio Oliveira, Geddel Vieira
Lima, Jutahy Magalhães, Odelmo Leão e Rubens Bu
eno, o primeiro a se manifestar em relação à questão,
contribuíram para o que queremos: o esclarecimento
dos fatos, repito, sem açodamentos que levem a que
cometamos injustiças. A firmeza desta Presidência ja
mais faltou e não faltará.

Refletindo o sentimento da Casa, bem como,
quero esclarecer, por solicitação do nosso Correge
dor, até para que S.Exa. tenha maior apoio na busca
dos esclarecimentos, determino a criação da Comis
são de Sindicância, formada por cinco membros, con
forme sugestão que me chega, sendo seu Presidente
o Corregedor da Câmara dos Deputados. Estabeleço,
a partir de agora, prazo não superior a quinze dias
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para que essa Comissão apresente à Mesa Diretora licitação dos Líderes, a CPI das Obras Inacabadas foi
da Casa, e a partir dela, ao Plenário, o resultado da extinta?

sindicância. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não, De-
Para que não haja dúvidas, deixo bastante claro putado Vivaldo Barbosa. Na verdade, colocamos em

que neste primeiro instante não vejo necessidade de votação o requerimento de prorrogação do prazo de
trazer o Ministério Público para participar da discus- vigência da CPI.
são interna dessa questão, até porque acredito na au- Pelo menos o prazo para execução dos traba-
tonomia da Casa e na capacidade de enfrentar seus lhos da CPI está assegurado até a data da sua extin-
problemas, como já o fez no passado. Nã? a~rirei mão ção, dia 10 de outubro. Portanto, nós não a extingui-
e não abdicarei da colaboração daquele orgao no mo- mos. Houve tão-somente decisão unânime dos Líde-
mento em que isso se fizer ne~essá~o. M_as m~ pa~e- res pela não-prorrogação dos trabalhos, conforme re-
ce ser mais adequado que a Investlgaçao seja fe~ta querimento submetido ao Plenário.
pela Comissão de Sindicância e pela CorregedOria, O SR VIVALDO BARBOSA _ Portanto Sr. Pre-
nada imp~dindo que as informações que dela .a?v~- sidente, p~rmanece minha questão de ord~m, uma
nham reflitam, em um ~egun?o .moment?, ~c: Mlnlste- vez que, embora não se tenha extinguido a CPI, foi
rio Público, como preve a ~ropna Con.stltUlça~.. _ negada prorrogação de prazo, o que significa que ela

Portanto, para conclUir, está aceita a sollcltaçao se extinguirá no dia 9 próximo.
de todos os Líderes partidários e, em .pa~icul~r, d? O fato Sr Presidente é que o fim da CPI deixará
próprio Corre~e~or, para que essa CO~TlIssao seJa.cn- esta Casa ' er' lexa diant~ do vazio que resultará da
ada com o objetivo de esclarecer, e nao de antecipar. - Pd P . t' - A Com'lssa-o de S'lndl'

. - Interrupçao as Inves Igaçoes. -
eventuais condenaçoes. . cância a ser constituída para apurar as denúncias não

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. PreSidente, peço a cuidará do objeto da CPI, que deveria continuar a ser
palavra pela ordem. investigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Portanto, dentro do prazo concedido, que deve-
VExa. a palavra. rá coincidir com o término da CPI, requeiro a V.Exa...

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PO.T-RJ. Pela or- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Deputado
demo Sem revisão ~o ora~or.) - Sr. P.resldente, VExa. Vivaldo Barbosa, pode prosseguir. Tenho adquirido a
deu o prazo de qUinze dias. R~quelr~ que o r?duza capacidade de ouvir dois assuntos ao mesmo tempo.
para doze, uma vez q~e em qUinze dias estara con- O SR VIVALDO BARBOSA _ Acredito, Sr. Pre-
cluído o prazo de funcionamento da CPI. '. _ .

.. . sidente. Ocorre que ha Parlamentares que tem o Infe-
. Queremos_que seja posslvel ree~ar~"narmos liz hábito de despachar com V.Exa. durante a presi-

ate a prorrogaç.a? do prazo desta Comlssao Parla- dência das sessões, o que, efetivamente, deixa o Ple-
mentar de Inquento. nário em tumulto, porque não vê em VExa. o dirigente

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neve~) - Dep~tad~ que acompanha o andamento dos trabalhos, princi-
Miro Teixeira, não responderei agora, pOIS ~xa':llnarel palmente quando se trata de questões de ordem.
esta questão conjuntamente com os demais Lideres. Isso, além de anti-regimental, é um defeito que nós,
A intenção foi apenas limitar o prazo, uma vez que nos Parlamentares, demonstramos.

são cobradas respostas urgentes. . Sr. Presidente, quero aduzir nesta questão de
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. PreSidente, ordem um requerimento, para que V.Exa. insira no ato

peço a palavra pela ordem. de instituição da Comissão de Sindicância a necessi-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem dade de ela indicar ao Plenário como continuar com a

V.Exa. a palavra. investigação das obras inacabadas. Senão, mais uma
O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/POT-RJ. vez, as empreiteiras vão sair ilesas de um processo

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta Casa.
pelo visto, V.Exa. acaba de constituir, por ato próprio e Há uma luta muito antiga, desde a CPI. M!sta
atendendo à solicitação dos Líderes, Comissão de de Orçamento, para investigarmos as empreiteiras
Sindicância para apurar os fatos trazidos a público que ultrapassam os limites da boa conduta nas rela-
pela imprensa. ções com o Poder Público. A9ora, uma CPI com ~al

Peço a V.Exa. que me esclareça uma dúvida: objetivo está prestes a terminar sem a conclusao
na última quinta-feira, por decisão do Plenário e so- esperada.
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Desse modo, requeiro a VExa. que insira no ato Aproveito a oportunidade para conclamar todo e
de instituição da Comissão de Sindicância a necessi- qualquer cidadão que possua fatos concretos a res-
dade de tal Comissão apontar à Casa como darmos peito desse item a apresentá-los. Isso é necessário
continuidade às investigações objeto da CPI que se para que não trabalhemos baseados apenas em hi-
extinguiu. póteses.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado É fundamental que no processo de avanço im-
Vivaldo Barbosa, pretendo fazer com que a instalação presso pela Mesa Diretora a Câmara dos Deputados
da Comissão ocorra até amanhã. possa, no prazo a ser determinado de dez, doze ou

Tão logo isso se efetive, apresentarei aos seus quinze dias, dar o veredicto aos 513 Parlamentares e,
membros a sugestão de VExa., que acho apropriada, principalmente, à sociedade brasileira, que espera
a fim de que a Comissão possa também se manifestar isso de todos nós.
em relação à continuidade das investigações. Pare- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
ce-me que é o mais adequado. ao Deputado Barbosa Neto sua contribuição.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a Mais uma vez reitero que, logo cedo, o Correge-
palavra pela ordem. dor procurou esta Presidência com a sugestão de in-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem corporar à investigação representantes de outros par-
VExa. a palavra. tidos políticos. Tal atitude mostra a preocupação de

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or- S.Exa~ com a apuração dos fatos relativos a essa
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse questao.
assunto não pode ser algo que sirva a objetivo diver- O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
50. O Regimento Interno é muito claro. A matéria foi peço a palavra pela ordem.
decidida nesta Sessão Legislativa. Havendo o quo- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
rum qualificado determinado pelo referido Regimen- V.Exa. a palavra.
to, pod~rem?s recuperar a ~ota~ão e dar n_ov~ pra~o à O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or-
CPI. Nao eXiste qualquer mlsténo; a questao e cunal. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-

Sr. Presidente, solicitei a V.Exa. os doze dias - e ro apenas apresentar uma reflexão rápida e critica
não os quinze - de tempo para a Comissão a fim de sobre a atuação do Congresso brasileiro nessa cri-
que exatamente possamos fazer uma leitura prelimi- se mundial.
nar so?re o que se passou. ~essa forma, poderemos Tenho procurado VExa. algumas vezes para
n?s on.e.ntar s~bre a neceSSidade de nos valermos do conversarmos sobre essa questão. O Congresso bra-
dispOSitivo regimental, como responsavelmente deve- sileiro não esteve nem está à altura da crise mundial
mos fazer. que estamos vivendo. Ainda não conseguimos sequer

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço produzir uma sessão solene de homenagem à memó-
a palavra pela ordem. ria dos mortos no World Trade Center nos Estados

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Unidos, sendo que há muitos mortos e desaparecidos
V.Exa. a palavra. brasileiros neste incidente. Ainda não conseguimos

O SR. BARBOSA NETO (PMDB-GO. Pela or- estabelecer um contato adequado com o Governo
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo brasileiro para acompanhar a política que está desen-
apenas enfatizar a agilidade e a determinação da Pre- volvendo.
sidência da Casa após solicitação feita por este Cor- O Governo invocou o Tratado do Rio de Janeiro
regedor para a criação da referida Comissão. e recusou os 150 refugiados afegãos, sob o argumen-

Além de compartilhar da mesma opinião de to de que poderia tornar tensa a situação nacional,
membros de partidos políticos com assento nesta sem nenhuma consulta ao Congresso brasileiro. Sa-
Casa, o motivo pelo qual solicitei a criação da Comis- bemos que hoje já existem 2 milhões de refugiados
são de Sindicância é que as denúncias feitas aos jor- afegãos, 5 milhões de pessoas que devem morrer de
nais e à imprensa em geral recaem sobre uma Comis- fome nos próximos meses, totalmente ignorados não
são que representa a própria Câmara dos Deputados. só pelo Congresso brasileiro como também pela nos-
Dessa forma, é fundamental que possamos institucio- sa política externa.
nalmente tratar a questão e que, em prazo predeter- Naquele país de 18 milhões de habitantes,
minado pela Presidência da Casa, emitamos o vere- muitos morrem de fome. No entanto, só nos preocu-
dicto final. pamos com uma pessoa, o Sr. Osama Bin Laden,
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situação muito contato com os Presidentes das duas Casas, hoje es
pecialmente, para tratar não apenas dessa questão.
Não era esse o objeto da reunião. Tratamos, inclusive,
de questões relativas à pauta das duas Casas duran
te este semestre.

Estou à disposição para que ainda esta sema
na, em uma reunião com os Líderes partidários que
ocorrerá na próxima quinta-feira, e até - quem
sabe? - atendendo à sugestão de V.Exa, com a Co
missão de Relações Exteriores, possamos fazer um
relato, na minha visão, mais aprofundado das infor
mações que tenho hoje, que não são muito diferen
tes das que tem V. Exa.

Manterei a Ordem do Dia. Teremos outra oportu
nidade de falar sobre essa questão.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco PUPSL parabeniza VExa pela atitude em re
lação à CPI de Obras Inacabadas. Estamos inteira
mente solidários com V.Exa. Como membro que fui da
CPI de Obras Inacabadas e como Vice-Líder assinei
pelo meu Líder, Deputado Valdemar Costa Neto.

O Bloco Parlamentar PUPSL e eu, particular
mente, como ex-membro dessa CPI, repito, gostaría
mos de deixar claro que devemos apurar a fundo tudo
o que aconteceu nessa CPI e que todos seus mem
bros, do suplente ao Presidente, estejam inteiramen
te abertos para que as denúncias sejam apuradas.

Sr. Presidente, a partir do momento em que há
uma denúncia, é preciso entender que há alguém que
se sente corrompido. Se alguém se sente corrompido
é porque há um pano de fundo. E, nesse pano de fun
do, se uma empreiteira sente-se achacada por algum
Deputado, por certo, algo errado estava acontecendo
naquela obra.

É de extrema importância que o caso dessa CPI
seja levado adiante, porque se há corruptores e se há
pessoas que se sentem corrompidas, é porque algo
sério estava acontecendo com essas obras inacaba
das. É preciso, então, se levar adiante essa CPI, para
ver até que ponto podemos chegar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 7.

quando, na verdade, existe uma
mais complexa.

Hoje VExa. esteve com o Presidente da Repú
blica, segundo os jornais, para conversar sobre a situ
ação mundial. No encontro, esteve também com o
novo Presidente do Senado Federal, Senador Ramez
Tebet, que deve ter conversado sobre a situação in
ternacional.

VExa. me desculpe, mas qual foi a conversa
que V.Exa. teve com o Presidente da República sobre
a situação internacional? O que o Governo está di
zendo? O que o Governo disse para o Congresso? O
que o Congresso deve saber sobre as posições do
Governo?

Sinto-me neste Congresso completamente fora
de foco. Parece que estou vivendo uma realidade,
quando, na verdade, estamos vivendo outras realida
des aqui. É necessário que o próprio Presidente da
Câmara dos Deputados tenha uma reunião com a Co
missão de Relações Exteriores e que tracemos uma
tática para que VExa. desenvolva nesse campo. Não
é possível que VExa., prometendo, como prometeu
nas eleições, que iria ter uma atitude decisiva tam
bém na política externa, neste momento crucial não
tenha essa atitude.

Portanto, peço ao Presidente da Câmara que
nos diga que posição o Governo apresentou para o
Congresso sobre a política externa e sobre a situação
internacional, para que possamos dar nossos próxi
mos passos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não vou
me desviar do objeto desta reunião, que é a votação
das matérias em pauta. Apenas, muito rapidamente,
digo que discordo profundamente de VExa., Deputa
do Fernando Gabeira, quando disse que houve omis
são do Congresso Nacional nessa questão. Ao con
trário, 48 horas após esse trágico acontecimento, por
sugestão do Presidente da Câmara dos Deputados, o
Presidente da República reuniu-se com todos os lí
deres partidários.

O SR. FERNANDO GABEIRA - E nunca mais
voltaram a falar no assunto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa.,
educado como é, certamente permitirá que este Pre
sidente conclua, como este Presidente permitiu que
VExa., mesmo num tempo impróprio, falasse sobre
essa questão. Peço apenas que VExa. aguarde com
a educação que lhe é peculiar.

Na verdade, os Líderes partidários, não apenas
da Câmara, mas também do Senado, reuniram-se
com o Presidente da República, e S.Exa. tem mantido
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO Gostaria de fazer uma advertência a esta Casa.
tfl308-C, DE 1996 As universidades federais estão correndo o risco de

(Da Sra Jandira Feghali) não concluírem o ano letivo. Se tal ocorrer, conse
qüentemente, pela primeira vez na história deste

Discussão da redação do vencido, País, não haverá vestibular no próximo ano. Isso é um
em primeiro turno, da Proposta de Emen- crime contra toda esta geração, contra toda a Nação!
da à Constituição n° 308-B, de 1996, que Não podemos de forma alguma aceitar a intransigên-
lidá nova redação à alinea "c" do inciso cia, o radicalismo, a forma desumana e cruel com a
XVI do art. 37 da Constituição Federal. qual o Governo mantém os servidores públicos com o

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informo mesmo salário há sete anos.
aos Srs. Parlamentares que só poderei encerrar a dis- O povo brasileiro sofre com isso. Os funcionári-
cussão no momento em que se encerrar a lista de os estão tendo sua condição de vida, sua dignidade
oradores inscritos, cujos nomes anuncio agora, para humana, aviltada. Chegou o momento de encontrar-
que reflitam sobre a conveniência da manutenção da mos uma forma de reatar o diálogo. E não pode pas-
inscrição enquanto a Deputada Miriam Reid está na sar desta semana, porque o mês de setembro já se
tribuna: Deputados Fernando Coruja, Vivaldo Barbo- encerra e a greve teve início em julho.
sa e Pompeo de Mattos. Reflitam junto à Deputada Até quando, Sr. Presidente, até quando? Não
Jandira Feghali sobre a oportunidade de falar. podemos continuar assim. Quero conclamar as Lide-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há orado- ranças de todos os partidos aqui presentes para que
res inscritos para discutir a matéria. pressionem os Ministros que têm poder de decisão,

Concedo a palavra à Deputada Miriam Reid. principalmente o Presidente da República, a fim de
A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Sem re- que nesta semana seja decidida a questão.

visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Para terminar, Sr. Presidente, estamos resol-
tados, hoje é um dia histórico para os profissionais da vendo parcialmente esse problema. Vamos legalizar a
saúde, que há cinco anos aguardam a votação dessa acumulação de funções das profissões regulamenta-
matéria que vem resolver uma série de conflitos jurídi- das. Não vamos resolver a crise. Ela só se resolve
cos e dar tranqüilidade a milhares de profissionais com negociação e com o aumento justo dos salários
que acumulam funções e, em virtude da legislação, dos funcionários. É disso que todos eles necessitam e
estavam dependendo de definição para regularizar merecem. Que esta Casa se posicione, Sr. Presiden-
sua situação profissional. te. Não podemos continuar apáticos. Não estou nessa

Hoje é um dia importante para todos os profissi- posição, mas é preciso que haja definição esta sema-
onais da saúde, pois estamos encerrando esse pro- na! Se todos os Deputados se posicionarem ao lado
cesso de discussão. Por isso, eu não poderia deixar do funcionalismo, o Governo vai ter de negociar. Na
de saudar a Deputada Jandira Feghali por sua feliz hora da eleição, todos procuram o apoio do funciona-
iniciativa e também todos os Deputados. Iismo. Agora é ele que precisa do apoio desta Casa.

Neste momento em que a Casa dá esse passo O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consul-
decisivo para solucionar o grave problema da saúde to o ilustre Deputado Fernando Coruja se S.Exa.
no País, é importante também que reflitamos sobre abre mão do seu pronunciamento. (Pausa.) A Casa
o impasse gerado pela greve que teve início no dia agradece.

25 de julho. Com a palavra o Líder Vivaldo Barbosa para dis-
A situação do País é insustentável: funcionários cutir a matéria.

de hospitais, de universidades e todo o funcionalismo O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT-RJ.
público federal aguardam posição mais contundente
desta Casa na defesa dos seus salários, aviltados por Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero in-
sete anos de arrocho. E todos são testemunhas de vocar uma questão regimental: V. Exa. está convo-
que a inflação está disparando e de que a proposta de cando os Srs. Deputados para a discussão da maté-
reajuste de 3,5% para essa classe é insustentável. ria, mas este plenário não oferece ambiente de dis-
Não nos podemos calar. Quem cala consente! Che- cussão, porque os presentes praticamente não es-

ent decl'sl'vo de esta Casa fazer a retoma tão ligados à matéria. Além disso, diversos Parla-gouomom o -
da do diálogo entre os funcionários públicos federais mentares têm procurado V.Exa. para despachar na
e o próprio Governo Federal, que, tenho certeza, não hora da discussão.
tem como defender sua proposta. Desisto de discutir a matéria.



"Art. 37 .
XVI .
c) a de dois cargos ou empregos priva

tivos de profissionais de saúde, com profis
sões regulamentadas."

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram.

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informo

aos Srs. Parlamentares que, como foi discutida e
aprovada a Redação do Vencido sem que houvesse
apresentação de emendas de redação, a Mesa en
tende que a matéria publicada e distribuída corres
ponde à redação que será colocada para votação em
segundo turno, razão pela qual passaremos de imedi
ato à votação da matéria em segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 308-C, DE 1996

(Da Sra. Jandira Feghali)

Votação, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n°
308-8, de 1996, que dá nova redação à
alfnea "C" do inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos em segundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 308, de 1996.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado não retroage in pejus - é uma máxima do Direito. Ela
Pompeo de Mattos, consulto V.Exa. se mantém sua não retroage para pior, mas pode fazê-lo para melhor.
inscrição. (Pausa.) No caso, está retroagindo para melhor, para benefici-

V.Exa. tem a palavra por cinco minutos. ar todos os profissionais de saúde do País.
O SR. POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT-RS. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parla- vendo mais Oradores inscritos, declaro encerrada
mentares, viemos à tribuna para prestar solidarieda- a discussão.
de e apoio à Deputado Jandira Feghali quanto a pro- Vai-se pasar à votação da matéria.
jeto de emenda constitucional de sua autoria. Aliás, o O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota-
objetivo tão-somente, Sr. Presidente, é dizer que a ção a Redação do Vencido, em primeiro turno, da Pro-
Câmara dos Deputados vem firmando importante po- posta de Emenda à Constituição n° 308-C, de 1996.
sição no que diz respeito à área de saúde, especifica- As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
mente aos profissionais de saúde. O Congresso Naci- nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti-
onal, na Constituição Federal, já reconhecia a dupla tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex-
capacidade de função e a dupla jornada dos profissio- to constitucional:
nais da área de educação. Agora, os profissionais da Art. 1° A alínea c do inciso XVI do art. 37 da
saúde começam a receber o mesmo beneplácito da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
acumulação de cargos. redação:

O projeto da Deputada Jandira Feghali, impor
tante, no seu mérito, na sua essência, no seu rumo,
no seu norte, na sua direção, na verdade, não é ne
nhuma inovação, não é nenhuma novidade. Ele cami
nha na direção do que a Constituição já estabelecia,
ao permitir que médicos possam acumular cargos na
função pública.

Posteriormente, a Constituição Federal, através
do Projeto de Emenda à Constituição n° 128/95, es
tendeu aos cirurgiões-dentistas a possibilidade de
acumular cargos, antes restrita aos médicos. É mais
uma categoria de profissionais da área médica que
recebe o beneplácito constitucional da possibilidade
de acumulação de cargos.

Pois bem, nesse sentido, o projeto da Deputada
Jandira Feghali amplia o leque. Dá não só aos médi
cos e aos cirurgiões-dentistas, mas a todos os profis
sionais de saúde que têm empregos públicos a possi
bilidade de acumular cargos. Ou seja, todos os profis
sionais da área de saúde poderão acumular cargos.
Essa medida vem ao encontro da necessidade de
profissionais dessa área. Se há carência de profissio
nais e se há profissionais em condições de acumular
cargo, não podemos desperdiçar essa mão-de-obra
qualificada, preparada e formada. Grande parte da
população espera por atendimento médico, por den
tista e por todos os profissionais de saúde.

Concluo parabenizando a Deputada Jandira
Feghali por sua iniciativa. Antes, porém, faço um re
gistro: as pessoas que prestaram concurso público,
foram aprovadas e estavam exercendo dupla função,
ou seja, tinham empregos públicos cumulativos e, em
decorrência da lei foram demitidos, devem ser read
mitidas quando a nova lei for aprovada. Ou seja, a lei



"Art. 37 .
XVi .
c) a de dois cargos ou empregos priva

tivos de profissionais de saúde, com profis
sões regulamentadas."

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouvirei os
Srs. Lideres partidários, porque a votação será nomi
nal. Trata-se de emenda à Constituição.

Devem encaminhar o voto "sim" aqueles que vo
tam pela aprovação da proposta de emenda constitu
cional.

Como votam os Srs. Lideres?
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota a Lider Jandira Feghali, autora da proposta?

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, voto "sim",
agradecendo ao acordo feito e à aprovação em se
gundo turno.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, repetindo a posi
ção do primeiro turno de votação, o Partido Trabalhis
ta Brasileiro reafirma o voto "sim" e pede aos compa
nheiros que venham ao plenário. Trata-se de votação
nominal, pelo painel eletrônico.

"Sim" é o voto do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa

estende a preocupação de VExa. Estamos em pro
cesso de votação nominal.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar
PDT/PPS é favorável.

O SR. ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
(PPB-MA. Sem revisão do orador.) - O PPB vota
"sim", Sr. Presidente.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem re
visão do orador.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Sem revi
são do orador.) - O PMDB vota ·sim", Sr. Presidente.
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti- (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex- PSDB, até por questão de tratamento isonômico entre
to constitucional: as várias categorias de profissionais da saúde, vota

Art. 1° A allnea c do inciso XVI do art. 37 da "sim".
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
redação: Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar

PFUPST vota "sim", Sr. Presidente, pelas razões ex
postas no primeiro turno. Já há paramédicos, odontó
logos e professores com direito à acumulação. Com a
criação do Programa Saúde da Famflia há necessida
de de profissionais de saúde para essas áreas.

O PFL vota "sim".
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem

revisão do orador.) - O Governo encaminha o voto
"sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus
lugares, a fim de ter inicio a votação pelo sistema ele
trônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. li
deres, Sras. e Srs. Deputados, os servidores públicos
federais estão em greve há quase sessenta dias.

Esta Casa tem de ampliar seu papel: deve entrar
na negociação para terminar esse impasse. O Gover
no Federal oferece 3,5% de reajuste; os servidores
reivindicam 75%.

Vejam como será dificil tal tarefa. O serviço pú
blico e as universidades estão praticamente paralisa
dos. O semestre letivo e o próprio vestibular estão em
risco. Os beneficios da Previdência não estão sendo
avaliados por causa da greve. Há, inclusive, o risco de
diminuição dos salários.

Sr. Presidente, proponho a V.Exa. que seja o
protagonista, em nome do Poder Legislativo, da ne
gociação do impasse. Sugerimos a convocação
imediata de todos os Lideres partidários para discu
tirmos uma solução para a greve. VExas. devem so
licitar formalmente audiência com o Presidente da
República para o debate sobre a greve do Serviço
Público Federal.

Tenho dito em diversos debates - e repito o
mesmo, dirigindo-me a VExa. e aos Lideres Jutahy



A sociedade sergipana está preocupada com
os fatos que cercaram o assassinato do Vereador
Carlos Gato, que lutava pelos pobres e contra o tra
balho infantil. A UNICEF publicou nota oficial. A
CNN divulgou o acontecimento para todo o mundo.

O Governador Albano Franco esteve ontem
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso para
pedir a urgente apuração do caso, com a participa
ção da Polfcia Federal nas investigações. Estão
querendo calar a boca daqueles que defendem o di
reito dos mais fracos. Nós, políticos, estamos preo
cupados.

Sr. Presidente, quero registrar que o Deputado
Sérgio Reis, de Lagarto, também foi pedir auxílio à
Polfcia Federal, da mesma forma que eu e o Gover
nador Albano Franco. Muito preocupados, deseja
mos que se apure rapidamente esse fato que enver
gonha e entristece todo o Sergipe.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

O Vereador Carlos Gato tornou-se conheci
do não apenas em Sergipe, mas em todo o Brasil.
Foi recebido pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso em virtude de ter denunciado a explora
ção do trabalho infantil nos laranjais da região
centro-sul de Sergipe e nas pedreiras do Municí
pio de Tomar do Geru, o que originou o lançamen
to do Programa de Erradicação do Trabalho Infan
til no Município de Boquim. Também denunciou a
utilização indevida, por políticos e Prefeitos, de
transporte escolar, motivando o envolvimento do
Ministério Público de Sergipe. Recentemente, de
nunciava questões envolvendo a merenda esco
lar.

Tenho, porém, preocupação com relação ao
quorum. A convocação dos Srs. Parlamentares deve
ser reforçada. Temos de atingir os 308 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É justa a
preocupação de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A
Mesa apela novamente aos Srs. Parlamentares
para que venham imediatamente ao plenário.
Estamos em processo de votação nominal. Tra
ta-se de emenda à Constituição, matéria de extre
ma relevância para o País.

Em seguida, ainda nesta noite, teremos outras
votações, provavelmente, nominais.

O SR. IVAN PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

45484 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

Junior, Inocêncio Oliveira, Geddel Vieira Lima, ao O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Vice-Uder Mendes Ribeiro Filho e ao Líder Odelmo V.Exa. a palavra.
Leão - que o Poder Legislativo tem papel fundamen- O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS-SE. Pela or-
tal neste momento. Temos de negociar a situação demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com o Presidente da República. Dizem que o Ministro aproveito este plenário repleto de Parlamentares,
da Previdência quer resolver a greve do setor, mas a num dia de importante votação, para registrar a
proposta de S.Exa. vai de encontro com o limite fixado grande preocupação da sociedade sergipana.
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges- No dia 22 de setembro, o Vereador Carlos
tão. O Presidente da República e as Lideranças da
Casa - a Oposição e a Situação _ devem dialogar e Gato, do PV, foi brutalmente assassinado. Suspei-
encontrar urna solução para pôr fim à situação. ta-se de que ele foi executado por quatro pistoleiros.

Não podemos assistir a mais duas, três, quatro,
cinco semanas de greve. O Serviço Público Federal
está paralisado no País. Temos responsabilidades
com o futuro do Brasil.

Urgentemente, temos de pedir audiência ao
Presidente da República. A greve não interessa a
ninguém.

Solicito a V. Exa. , Sr. Presidente, que seja o ar
ticulador desse movimento juntamente com os Srs.
Uderes.

Com certeza, contará com total apoio da Oposi
ção. A gravidade da greve exige urna ação concreta
de todos juntos.

Muito obrigado.
A SRA. JANDIRA FEGHALI- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V. Exa. a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Blo-
co/PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, é urna satisfação ver esta
emenda constitucional sendo votada em segundo
turno.
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e Srs. Deputados, venho à tribuna anunciar com
muita tristeza que a VARIG vai demitir 1.700 traba
lhadores devido à crise no setor de aviação provo
cada pelo ataque terrorista em Nova Iorque.

Sr. Presidente, não podemos permitir que isso
aconteça, pois esses trabalhadores não têm como
conseguir outro emprego! Serão mais 1.700 pais de
família desempregados. A miséria vai aprofundar!

Pedimos ao Ministro Francisco Dornelles que
se empenhe, juntamente com a bancada do Rio de
Janeiro e em âmbito nacional, para que as demis
sões não sejam efetivadas.

A crise no setor de aviação está sendo trata
da na Comissão de Viação e Transportes e em vá
rias outras Comissões, na tentativa de se encon
trar uma solução.

Devemos convocar a associação dos empre
sários da aviação para discutir, juntamente com
representantes do sindicato dos aeroviários, medi
das sérias que impeçam as demissões. Não pode
mos permitir que mais 1.700 trabalhadores fiquem
desempregados.

Portanto, solicito ajuda à Presidência da Casa
e aos nobres companheiros no sentido de que impe
çamos as demissões.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSD8-PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de dirigir uma reclamação à Mesa.

Observando o hollerith da parcela de 5 mil
reais correspondente ao meu salário deste perío
do - são duas parcelas: uma de 5 mil e outra de 3
mil, esta depositada em outro momento -, consta
tei que, além dos descontos de Imposto de Renda
(1.223 reais), de seguridade social (550 reais), de
pecúlio (533 reais) e de programa de saúde (120
reais), tive ainda deduzidos 1.456 reais referentes
a excesso com gastos de telefone e Correios do
meu gabinete. Portanto, da parcela de 5 mil reais
restaram-me 1.077 reais.

Então, Sr. Presidente, além da incidência da
alíquota de 27,5% do Imposto de Renda, verifico a
ocorrência de um desconto de 25% de ICMS cor
respondente ao telefone. O que se pode consta-

tar, portanto, é a evidente existência de excessiva
tributação.

Assim sendo, peço a V.Exa. que analise os
ajustes que tivemos nos últimos tempos nas tarifas
de telefone e de Correios, para que haja melhor en
tendimento da questão.

Solicitei, a propósito, esclarecimentos à Dire
ção da Casa, que me informou faltar dotação orça
mentária para proceder ao reajuste das cotas de te
lefone e de Correios.

Proporcionalmente, com os 3 mil reais da outra
parcela, sobrar-me-ão IIquidos 1.400 reais este mês,
de um salário de 8 mil reais brutos.

Sr. Presidente, solicito atenção especiallssima
de V.Exa.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, os servidores pú
blicos das universidades estão em greve em virtu
de de seus salários estarem congelados há longos
sete anos. Infelizmente, nada avançou nas nego
ciações de que participamos com o Ministro Mar
tus Tavares e com o representante do Ministério
da Educação.

Esperamos que o Ministro da Educação, ama
nhã, ao encontrar-se com os servidores das univer
sidades, com os professores e com os servidores
das escolas técnicas, apresente proposta concreta.
Não é possível que sobrecarreguemos ainda mais o
servidor público federal, que não agüenta mais arro
cho salarial. É lamentável a situação que hoje en
frentam os professores e servidores das universida
des e os servidores públicos dos Ministérios. Eles
estão passando extremas necessidades.

Infelizmente, o Governo é de uma insensibili
dade total em relação aos trabalhadores. Somente
se sensibiliza com banqueiros e com os juros das
dívidas externa e interna.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves, pedi
mos a V.Exa. para intermediar o diálogo com o Go
verno Federal e para atender aos servidores da Câ
mara, que também estão aguardando melhorias sa
lariais necessárias.

Por isso, pedimos que interceda para que seja
realizada audiência com o Presidente da República



É aprovada, em segundo turno, a proposta de
emenda à constituição n° 308, de 1996.

V.Exa. pode manifestar-se ao microfone, De
putado João Mendes, porque o tempo de votar, infe
lizmente, acabou.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A mesa
vai anunciar o resultado:

356
1
00
357

VOTARAM:
Sim
Não
Abstenção
Total
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e para que os servidores públicos sejam ressarcidos Há algum Parlamentar que ainda não tenha
das perdas dos últimos sete anos. votado? Caso afirmativo, peço que o faça imedia-

A SRA. TÂNIA SOARES - Sr. Presidente, tamente.
peço a palavra pela ordem. Vou encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
V.Exa. a palavra. peço a palavra pela ordem.

A SRA. TÂNIA SOARES (Bloco/PCdoB-SE. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi- V.Exa. a palavra.
dente, na linha do pronunciamento do Deputado O SR. R.I<:,ARDO BARROS (PPB~PR. Pela or-
Ivan Paixão, gostaria de externar meu sentimento demo Sem revl~a~ do orador.) - Sr. Pre:,ldente: os L1-
sobre o assassinato do Vereador Carlos Alberto deres na Comlssao de Orçamento estao terminando
Gato, ocorrido no último sábado. Ele se encontrava uma reunião e se dirigindo ao plenário.
num bar, foi chamado à porta, e três homens des- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eles terão
carregaram sobre ele dez balas. Isso aconteceu em oportunidade de votar nas próximas matérias, não
Pedrinhas, interior do Estado de Sergipe. nessa, Deputado Ricardo Barros.

O Vereador Carlos Gato tinha grande partici- O SR: PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou encer-
pação sindicalista no Estado. Preocupa-nos que fato rar a votaçao. _
dessa natureza se generalize. Sergipe é Estado de O SR. VIRG(L10 GUIMARAES - Sr. Presidente,
pessoas politizadas, esclarecidas, que não mere- peço a palavra pela ordem.
cem, não agüentam nem permitem que assassinos O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
profissionais matem representantes da população V.Exa. a palavra.
que expressam suas opiniões. Essa não é a realida- O SR. VIRG(L10 GUIMARÃES (PT-MG. Pela or-
de do meu Estado. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Co-

Precisamos que o Governo Federal, a Polícia missão de Orçamento estava reunida agora.
Federal e a Justiça do nosso País apurem esse as- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não de-
sassinato, para que não mais ocorram mortes como veria.
essa, repudiada por toda a população do nosso Vou encerrar a votação.
Estado. Precisamos encontrar os assassinos do Ve- Está encerrada a votação.
reador Carlos Gato, do PV de Boquim, e os man- A prioridade é o plenário, Deputado. Lamento in-
dantes desse assassinato. Não podemos nos tornar formar. Temos outras matérias a serem discutidas
alvo desses assassinos e de seus mandantes. Nós, ainda na noite de hoje. Peço aos Srs. Parlamentares
representantes da população, precisamos chegar a que compreendam.
qualquer lugar do Est~do e de.nunciar tudo o que Darei a palavra à Deputada Luci Choinacki
ocorre sem corrermos fiSCO de vida. logo após anunciar o resultado. Em seguida, ao LI-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, exigi- der Ricardo Barros. Vou apenas anunciar o resulta-
mos do Governo Federal urgência na apuração do do.
assassinato de Carlos Alberto Gato, cujo enterro foi
no domingo. Toda a sociedade sergipana exige a
prisão dos assassinos e de seus mandantes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
vai encerrar a votação. Darei oportunidade aos de
mais Parlamentares, a começar pela Deputada Luci
Choinacki, por um gesto de cavalheirismo e também
por ordem de inscrição.
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Proposlçlo: PEC NO 30811996 • SEGUNDO TURNO

I"ido Votaçio : 25J09I2001 18:23

Fim Votaçio : 2510912001 18:41

Resultado da Votado
Sim 356
Não 1

Total da Votaçjo 357

Art.17 1

Total Quorum 358

Presidiram a Votação: Aécio Neves -17:13

Orientação
PFUPST • Sim
PSOB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PDTIPPS - Sim
PlB-Sim
PSBIPCOOB - Sim
PUPSL-Sim
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
A1ceste A1meid2 PMDB Sim
Luciano Castro PFL PFUPST Sim
Robério Araújo PL PUPSl Sim

Total Roraima: 3

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabrn PTB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL PFUPST Sim

Total Amapá: 1
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Asdrubal Bentes PMOB Sim
Babá PT Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Glovanni Queiroz POT PDT/PPS Sim
Haroldo Bezem:: PSOB Sim
Josué BenQtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL PFUPST Sim
Socorro Gomes PedoB PSBlPCDOB Sim
Vic Pires Franco PFL PFUPST Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Atila Lins PFL PFUPST Sim
Euler RIbeiro PFL PFUPST Sim
Francisco Garcia PFL PFUPST Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avellno PFL PFUPST Sim
Vanessa Grazziolin PCdoB PSBlPCOOB Sim

Total Amazonas: ti

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Expedito Júnior PSDB Sim
Marinha Raupp PMOB Sim

Total RondaRia: 4

ACRE
lldefonço Cordeiro PFL PFUP$T Sim
Jooo Tota PPB Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Moura<> PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim

Total Acre: 5

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL PFUPST Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
Pastor Amarildc PPB Sim
Paulo Moura<» PSDB Sim

Total TocanUnr. : 6

MARANHÃO
AlbériCO Filho PMOB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
João Castelo PSDB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Nlce Lobao PFL PFUPST Sim
Pedro Fernandes PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco VOlo

MARANHÃO
Pedro Novais PMDB Sim

ToIal Maranhã:o : 7

CEARA
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel SaMana PSOB Sim
Marcelo Teixein PMDB Sim
Moroni Torgan PFL PFUPST Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pimentel Gomes PPS PDT/PPS Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Sérgio Novais PSB PSBlPCDOB Sim

Total Ceará: 1f.

PlAuf
Atlla Lira PSOB Sim
B.Sá PSOB Sim
Ciro Nogueira PFL PFUPST Sim
Heráclito Fortes PFL PFLlPST Sim
Marcelo Castro PMOB Sim
Mussa Demes PFL PFLlPST Sim
Themlstocles Sampaio PMOB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí; 8

RIO GRANDE !.lO NORTE
Ana Catarina PMOB Sim
Laíre Rosado PMOB Sim
Lavoisier Maia PFL PFUPST Sim
Múcio Sá PTB Sim
Ney Lopes PFL PFUPST Sim
Salomão Gurgel POT PDT/PPS Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

pARAIBA
Adauto Pereira PFL PFUPST Sim
Armando Abilio psoe Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Eniva\do Ríbeiro PPB Sim
Inaldo Leilao PSDB Sim
Marcondes Gacelha PFl PFUPST Sim
Ricardo RiQue PSDB Sim

Total Paralba: 9

PERNAMBUCO
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Partido Bloco Voto

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSOB Sim
Djalma Paes PSB PSBIPCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSBIPCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFl PFUPST Sim
Joaquim Francisco PFL PFUPST Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonçe Bezerra PFL PFUPST Sim
José Múcío Monteiro PSDB Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Maurilio Ferreiru Lima PMDB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS PDT/PPS Sim
Salatiel Carvalho PMOB Sim
Wolney Queira;: POT POT/PPS Sim

Total Pernamtwco: 17

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz NonO PFL PFUPST Sim

Total Alagoas: 4

SERGIPE
Augusto Francc PSDB Sim
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Sérgio Reis PTB Sim
Tânia Soares PCdoB PSBlPCDOB Sim

ToIal Sergipe: 1

BAHIA
Ariston AndradE- PFL PFUPST Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL PFUPST Sim
Coriolano Sales PMOB Sim
Eujácio Simões PL PL/PSL Sim
Haroldo lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL PFUPST Sim
Jairo Carneiro PFL PFUPST Sim
Jaques Wagnel PT Sim
João Carlos Bacelar PFL PFUPST Sim
Jonival Lucas Junior PMOB Sim
Jorge Khoury PFL PFUPST Sim
José Lourenço PMDB Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
Leur Lomanto PMOB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Moreira PFL PFLJPST Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Magalhlos PFL PFUPST Sim
Pedro lrujo PFL PFUPST Sim
Reginaldo Germano PFL PFUPST Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queircz PFL PFUPST Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheirc PT Sim

Total Bahia: 2''-

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
AntOnio do Valle PMDB Sim
Cabo Júlio S.Part. Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL PFUPST Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Elias Murad PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
João Magno PT Sim
José Milita0 PSOB Sim
Lael Varella PFL PFUPST Sim
Linceln Porteia PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMOB Sim
Maria Lúcia PMOB N30
Mário de Oliveira PMOB Sim
Narcio Rodrigues PSOB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT PDT/PPS Sim

Osmânio Pereira PSOB Sim

Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodr'Ques PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romeu Queiro. PSOB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Saulo Coelho PSOB Sim
Sérgio Mirsnde PCdoB PSB/PCDOB Sim

Tilden Santiago PT Sim

Virgflio Gulmarles PT Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Total Minas Gerais: 35

ESplRITO SANTO
Feu Rosa PSOB Sim

João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fcnseca Jr. PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto

EspíRITO SNITO
Luiz Durão PFL PFUPST Sim
Max Mauro PTB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Tolal Esplrito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL PFUPST Sim
Alexandre Cardoso PSB PSBIPCOOB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Arolde de Oliveira PFL PFUPST Sim
Candinho Mattos PSOB Sim
Cal10s Santana PT Sim
Comélio Ribeiro PL PUPSL Sim
Or. Heleno PSOB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Goncalves PTB Sim
lédio Rosa PFL PFUPST Sim
Itamar Serpa PSOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghall PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Sampaio POT POTIPPS Sim
José Cal10s Ccutinho PFL PFUPST Sim
José Egydlo PL PUPSL Sim
Laura Carneiro PFL PFUPST Sim
Luisinho S,Part, Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Márcio Fortes PSDB Sim
MUton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSBlPCDOB Sim
Miro Teixeira POT POT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feij6 PSOB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL PFUPST Sim
Simão Sesslm PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT PDT/PPS Sim
Wandel1ey Martins PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO
Aldo Rebela PCdoB PSB/PCDOB Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arnaldo Faria oe Sá PT8 Sim

Arnaldo Madeira PSDB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wandef'ial PL PUPSL Sim
ClOVIS Volpi PSOB Sim
Corauci Sobrinho PFL PFUPST Sim
Cunha Bueno PPB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃo PAULO
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Cr. Hélio POT POT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassa\) PFL PFUPST Sim
Iara Bernardi PT Sim
Ivan Valente PT Sim
João Eduardo Dado PMDB Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Genolno PT Sim
José indio PMOB Sim
Julio Semeghinl PSOB Sim
Kincas Mattos PSB PSBIPCDOB Sim
Lamartine Poselia PMDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Lujz Antonio Flcury PTB Sim
Lujz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina pse PSBIPCDOB Sim
Marcos Cintra PFL PFUPST Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Nelson Marque!e1li PTe Sim
Neutan Lima PFL PFUPST Sim
Orlando Fantaz:tini PT Sim
Paulo Kobavasili PSDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo 8erzoin i PT Sim
Ricardo Izar PSD8 Sim
Rubens Furtan PPS PDTIPPS Sim
Salvador Zimbêldi PSDB Sim
SYvio Torres PSDB Sim
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
ZUlaiê Cobra PSDB Sim

Total São PBulo : 47

MATO GROSSO
Celcita Pinheirl PFl PFUPST Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMD8 Sim

Total Mato Grosso : 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiro2 PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magel~l PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Osório Adriano PFL PFUPST Sim
Paulo Octévio PFL PFUPST Sim
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Voto

Total OistritoF~I: 6

GoIÁs
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bitlencourt PMOB Sim
Norberto Teixeira PMOB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Vilmar Rocha PFL PFUPST Sim
Zé Gomes da Focha PMOB Sim

Total Gol. : 1~

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMOB Sim
João Grandao PT Sim
Manoel Vitória PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PP8 Sim
Waldemir Mokn PMOB Sim

Total Mato~ do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupioll PFL PFUPST Sim

Affonso Camar'lo PSDB Sim
Airton Roveda PTB Sim
AJax Canziani PSDB Sim
Dilceu SperaficD PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Aávio Ams PSDB Sim
Hennes Parcianello PMDB Sim
Irts Simões PTB Sim
lvanio Guerra PFl PFUPST Sim

José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luciano Pizzatto PFl PFUPST Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Michele\lo PMDB Sim

Nelson Meufer PPB Sim
Odilio Balbinottp PSOB Sim

Oliveira Filho Pl PUPSL Sim

Osmar Serraglio PMDB Sim

Padre Roque PT Sim

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim

Santos Filho PFL PFUPST Sim
Werner Wanderer PFL PFUPST Sim
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Partido Bloco Voto

Total Paraná : ~!5

SANTA CATARINA
AntOnio Canos Konder Reis PFL PFUPST Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni VoltoUni PPB Sim
Fernando Corula POT POTIPPS Sim
Gervásio Silva PFL PFUPST Sim
Hugo Biehl PPB Sim
Joêo Matos PMOB Sim
Joêo Pizzolatti PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL PFUPST Sim
Pedro Bittencourt PFL PFUPST Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzol"' POT POT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT POT/PPS Sim
Alceu Collares POT POT/PPS Sim
AnaCorso PT Sim
Augusto Narde~ PPB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Enio Bacci POT PDT/PPS Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMOB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Jarbas Lima PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos RoIim PT Sim
Orlando Oescollsi PT Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José GOLvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT POT/PPS Sim
Roberto ArgentLl PHS Sim
Telmo Kirst PPB Sim

Total Rio Gral1P8 do Sul: 24



É importante a presença dos Srs. Parlamenta
res nesta sessão do Congresso.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra VExa.

O SR. JOÃO LEÃO (PPB-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
como PPB.

O SR. JORGE BITIAR (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com a bancada.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Blo
co/PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com o PFL.

O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (PTB-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo a
V Exa. que na tarde de ontem estive com o Secretário
Executivo do Ministério da Justiça e com o Dire
tor-Gerai da Polícia Federal encaminhando ofícios do
Prefeito Municipal de Lagarto. S.Exa. solicita que a
Polícia Federal auxilie a Secretaria de Segurança Pú
blica do Estado de Sergipe a desvendar o bárbaro as
sassinato ocorrido no Município de Pedrinhas, na noi
te de sábado.

Infelizmente, algumas pessoas procuraram fa
zer desse crime um ato político. O mais interessado
na solução desse caso é o Prefeito Municipal de La
garto, Jerônimo de Oliveira Reis.

Entregamos ofício ao Procurador-Geral da Re
pública solicitando o envio de comissão a Sergipe
para acompanhar pari passu o andamento desse pro
cesso.

As pessoas que cometeram o crime, assim
como os mandantes, não podem ficar impunes de for
ma nenhuma.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fica dis- logo após esta sessão da Câmara para concluirmos a
pensada a redação final da matéria, nos termos do in- votação do PPA.
ciso I do § 2° do art. 195 do Regimento Interno. Haverá votação nominal no Senado, interrompi-

A matéria vai ao Senado Federal. da na semana passada, e, em seguida, votação dos
O SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente, peço a destaques em globo, a favor ou contra, e redação fi-

palavra pela ordem. na!.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PFL-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pai
nel não registrou o meu voto. Gostaria que VExa. o re
gistrasse.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, hoje o Nú
cleo Agrário, a Liderança do Partido dos Trabalhado
res e a Secretaria Agrária realizaram importante se
minário para discutir o programa de governo do Parti
do dos Trabalhadores em relação às questões agrá
ria, ambiental e de pesquisa. Desta forma, nosso par
tido pretende preparar o debate para o ano que vem,
visando construir um programa democrático popular,
que inclua milhões de homens e mulheres excluídos
do campo, da economia, da cultura, dos direitos à pro
dução e à cidadania.

Debatemos com todas as entidades uma políti
ca agrícola, com a finalidade de apontar saída para a
crise da agricultura, para a questão da terra. Nosso
objetivo é construir um programa que seja a cara do
povo brasileiro, de milhões de homens e mulheres
que estão fora do projeto deste Governo.

Muito obrigada.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra VExa.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o PI.

O SR. VALDECI PAIVA (Bloco/PSL-RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Líder Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PPB-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de informar que teremos sessão do Congresso



O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS ALBERTO ROSADO (Blo
co/PFL-RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, acompanhei o Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei com o partido.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC n° 98-A acabou de concluir suas atividades,
com a aprovação do parecer do Relator, Deputado
Joaquim Francisco.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PMDB.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, fiel ao partido, na
votação anterior, votei com ele.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PSDB.

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PPB-SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a Liderança do meu partido.
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O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem Na qualidade de Presidente da Comissão, re-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri- queiro a V.Exa. que autorize incluí-Ia, se possível,
or, votei com o partido. na Ordem do Dia.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicito
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, a V.Exa. que a encaminhe à Mesa.
acompanhei orientação do partido. O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL-ES. Sem revi- a palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme orien- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
tação do partido. V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ainda vou
encontrar um sistema mais adequado para essa ma- O SR. MILTON TEMER (PT-RJ. Pela ordem.
nifestação; prometo que vou. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fa

zer uma reclamação. O Deputado Fernando Gabeira
O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA. Sem revi- já a fez de forma parcial. Na condição de membro

são do orador.) - Sr. Presidente, votei com o partido. da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
O SR. EBER SILVA (Bloco/PL-RJ. Sem revisão Nacional, reitero minha absoluta perplexidade com a

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei mudança de posição da diplomacia brasileira ao lon-
com o partido. go da úhima semana, fato que para mim valeu a

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço apresentação de requerimento de convocação do
àqueles que não votaram que se manifestem rapi- Chanceler Celso Lafer àquele órgão técnico. Mas
damente. fato mais grave consubstanciou-se no fim de sema

na. Minha perplexidade tem a ver com o Chanceler
Celso Lafer ter alterado posição que, num segundo
momento, o Governo brasileiro, de forma correta,
assumira: a convocação da ONU para debater a for
ma de enfrentar o terrorismo no plano internacional.
S.Exa. optou pela convocação de um órgão regio
nal, a OEA, invocando tratado que uma semana an
tes havia sido denunciado pelo Presidente do Méxi
co como anacrônico.

O Tratado do Rio de Janeiro, Sr. Presidente,
ao contrário das resoluções da ONU, é um tratado
de guerra, de 1947, que colocava o território brasile
iro na linha de alvo de retaliações, semelhantes
àquelas feitas contra os Estados Unidos.

O Brasil tem uma tradição de coexistência
pacífica. A diplomacia brasileira sempre conse
guiu estabelecer excelentes pontes entre a posi
ção dos palestinos e a de Israel. Com essa mu
dança de atitude se desqualifica. Reclamo, Sr.
Presidente, contra o fato de essa posição ter sido
tomada por algo revelado em entrevista dada
pelo Sr. Colin Powell, Secretário de Defesa, nes
te domingo, à NBC, rede americana de televisão,
informando que passara a semana telefonando
para oitenta Ministros de Relações Exteriores a
fim de puxá-los à posição que interessava aos
Estados Unidos. A diplomacia brasileira saiu da
posição correta de convocação da ONU e passou
a defender a convocação da OEA, certamente
por essa ordem emanada do Departamento de
Estado norte-americano.
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Portanto, deixo registrada esta reclamação. A O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço
meu ver, procede V.Exa. convidar o Ministro Celso a palavra pela ordem.
Lafer a comparecer na Comissão de Relações Exte- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
riores. Vou encaminhar pedido de realização de C~- V.Exa. a palavra.

missão Geral, a fi~. de que se debata ~obre as. POSI- O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL-ES. Pela or-
ções _e respon~~I.lld~des que o. ~r~sll assuml~ em demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, não
relaçao a essa IniCiativa que o mllltansmo amencano t h - d f d O t d Da

. . . - en o procuraçao para e en er o epu a o -
esta tomando referente a retallaçao. '- F I" . reu c m S Exa e'mia0 e IClano, mas o que ocor o . .

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- acinte muito grande. A denúncia surgiu de conver-
dência fará coro à solicitação de V.Exa. Creio que o sas de corredor. Ninguém tem prova, ninguém tem
Ministro Celso Lafer terá prazer de ser convidado papel, ninguém tem fita gravada, ninguém se dispõe
para vir a esta Casa, seja na Comissão de Relações a depor contra o Deputado Damião Feliciano.
Exteriores, seja em out.ro local adequado, p.ara falar Crucificamos o companheiro e o expusemos à
sobre esse assunto do Interesse de todos nos. opinião pública como bandido. A lei diz que todo ci-

Conte com o Presidente da Câmara para que dadão é honesto até que se prove o contrário. Não
essa solicitação seja atendida. adianta só ouvir dizer, tem que provar. Será que os

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, denunciantes estão dispostos a depor, a se pronun-
. t ?peço a palavra pela ordem. Clar, a se apresen ar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem Sr.. :residente, o Deputado Dar:nião Felicia~o
V E I tem famllla, tem honra a zelar. DaqUi a pouco nln-

. xa. a pa avra. guém mais vai querer ser membro, Relator ou Presi-
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Blo- dente de CPI, porque quando começa a fazer inves-

co/PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da orado- tigação séria, é só o investigado dizer a alguém que
ra.) - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e a todos os foi extorquido que Presidente, Relator e membros
Líderes da Casa a votação consensual. Quem agra- da CPI viram bandidos. O Parlamentar e a Casa são
dece é a população e os profissionais de saúde do desmoralizados.

País. Espero que e~se acordo se estabeleça n~ Se- Não há nada que prove as denúncias contra o
nado, para que rapldamen!e ~ Congresso NaCional Deputado Damião Feliciano. Nunca vi falta de lisura
promulg~e a er:nenda constitUCional. por parte de S.Exa. Estão cometendo torpe injustiça

MUito obngada. contra esse cidadão. É preciso que os denunciantes
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, se apresentem.

peço a palavra pela ordem. Daqui a pouco esta Casa não terá mais condi-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem ções de instalar. CPls. Digo isso po~que presidi C~I

V.Exa. a palavra. importante. Av~lIey.Exa. se os bandidos e narcotraft
cantes do BraSil dissessem que estava querendo ex-

O SR. RONALDO CAIADO (Bloco/PFL-GO. torqui-Ios. Eu passaria a ser bandido, e eles, cidadãos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação de bem.

anterior, votei conforme orientação do PFL. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tenho

O SR. MILTON MONTI (PMDB-SP. Sem revi- certeza de que a investigação e os esclarecimentos
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri- interessam a todos os membros da CPI, em particular
or, votei de acordo com a orientação do PMDB. ao Deputado Damião Feliciano.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Blo- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 8.

co/POT-RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- PROPOSTA DE EMENDA A
te, votei conforme orientação do PDT. CONSTITUiÇÃO N° 277-8, DE 2000

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL-BA. Sem re- (Do Poder Executivo)
visão do orador.) - Sr. Presi~ente, _na votação anteri- Discussão, em primeiro turno, da
or, votei de acordo com a onentaçao do PFL. Proposta de Emenda à Constituição n0

O SR. JOEL DE HOLLANDA (Bloco/PFL-PE. 277-A, de 2000, que altera os arts. 149 e
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de 177 da Constituição Federal. Tendo pare-
acordo com a orientação do PFL. ceres: da Comissão de Constituição e
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Justiça e de Redação, pela admissibilida- servar o direito e a justiça. E o substitutivo do emi-
de, contra os votos dos Deputados Ge- nente Relator corrigiu uma injustiça. De fato, não po-
raldo Magela, Waldir Pires, Fernando Co- deria o Estado do Rio de Janeiro ter sido tratado
ruja e Ayrton Xerêz (Relator: Sr. Paulo dessa forma. Por quê? Quando discutimos a inci-
Magalhães); e da Comissão Especial, dência tributária nas operações de petróleo estáva-
pela aprovação desta, pela admissibilid~ mos falando também de meio ambiente.
de das emendas de nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sr. Presidente, o substitutivo do eminente Re-
8, 9, 10, 11, 12 e 13, e no mérito pela lator cumpre sua finalidade, uma vez que trata de
aprovação das de nOs 1 e 2, pela aprova- acordo que preserva os princípios de justiça. Nós,
ção parcial das de nOs 3,7,9,11,12 e 13, do Rio de Janeiro, temos conhecimento das dispu-
com substitutivo, e pela rejeição das tas regionais que ocorrem nesta Casa - todos so-
emendas de nOs 4, 5, 6,8, e 10, recebidas mos humanos -, mas vamos nos manter firmes na
na Comissão, nos termos do parecer do luta pela revogação do inciso 11, alínea "bOI, do art.
Relator, que apresentou complementa- 155, que impede a tributação das operações com
ção de voto. A Deputada Miriam Reid petróleo na origem da extração.
apresentou declaração de voto (Relator: O nosso partido votará favoravelmente, pois
Sr. Basnio Villani). houve acordo para tal. Entretanto, marco minha po_

O SR. XICO GRAZIANO - Sr. Presidente, peço sição justamente por ser autor de emenda da Legis-
a palavra pela ordem. latura passada, que revoga instituto que, no meu

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem entendimento, comete injustiça em relação ao petró-
V.Exa. a palavra. leo no Rio de Janeiro.

O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB-SP. Encaminhamos o voto favorável. Esta Casa se
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação fortalece com a apresentação desse substitutivo.
anterior, meu voto foi favorável. Trata-se de entendimento que esta Casa se propõe

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Lembro a fazer e de acordo mediante o qual podemos votar
aos ilustres companheiros que haverá sessão do a matéria ainda hoje.
Congresso Nacional esta noite. Esta sessão será in- O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço a
terrompida logo após as palavras do Deputado Ale- palavra pela ordem.
xandre Cardoso, e a matéria vohará à pauta ama- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Tem
nhã, com preferência para votação.

V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço O SR. JOÃO MATOS (PMDB-SC. Pela ordem.

a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, ocupo a
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem tribuna para manifestar minha posição quanto ao

V.Exa. a palavra. episódio envolvendo a CPI das Obras Inacabadas.
O SR. PEDRO CELSO (PT-DF. Sem revisão O Brasil tem de ser passado a limpo - e com

do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com a certeza o será _ por meio de atitudes pensadas,
orientação da minha bancada. responsáveis, embasadas em procedimentos corre-

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce- tos. Não será com o diz-que-diz nos corredores des-
do a palavra ao Deputado Alexandre Cardoso para ta Casa que se jogará no lixo a honradez dos ho-
discutir a matéria. mens públicos.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo- No úhimo final de semana, tive a desagradá-
co/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- vel surpresa de, por meio da imprensa de meu Esta-
te, essa matéria tem provocado polêmica na Casa, do, tomar conhecimento de que V.Exa., após reu-
principalmente quando fala da tributação do petró- nião do Colégio de Líderes, havia decidido pelo en-
leo. Nós, do Estado do Rio de Janeiro, lembramos o cerramento das atividades da CPI das Obras Inaca-
famoso art. 155, inciso 11, que permitiu, pela primeira badas. Depois, com os esclarecimentos de V.Exa. e
vez neste País, a incidência do Imposto de Circula- de outros membros da Casa, ficou esclarecido que
ção de Mercadorias no consumo. os trabalhos da CPI continuariam até o término do

A Deputada Miriam Reid acompanhou, pelo prazo previsto para sua duração, sendo que seria
Partido Socialista Brasileiro, acordo feito para pre- vedada qualquer prorrogação do mesmo.



SÉRGIO REIS Indicação - Sugere a expedi
ção de norma técnica relativa ao reforço da porta da
cabine de comando das aeronaves comerciais. (INC
02252/01).

ALBERTO FRAGA Projeto de Lei - Acrescenta
o art. 290-A à Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997 - Código de Trânsito Brasileiro - , criando a
obrigatoriedade de motivação nas decisões dos jul
gamentos das autuações e penalidades de trânsito
transro. (PL 05404/0 1).

Projeto de Lei - Determina a obrigatoriedade
de existência nos Estados, no Distrito Federal e nos

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
obrigado, Deputado João Matos. Pode ter certeza
de que essas características serão seguidas.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar as comemorações, no Pará, pelos 183 anos
da Polícia Militar do Estado, prestando bons serviços
à população.

O SR. EMERSON KAPAZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EMERSON KAPAZ (Bloco/PPS-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, acompanhei a orientação do partido.

Rogo a V.Exa. a atenção e a prudência que
lhes são próprias para o caso.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que requeira dos
outros membros da Mesa o máximo de atenção
para a situação da CPI das Obras Inacabadas.
Encerro minha intervenção alertando a Casa para
ponto fundamental: no momento em que, de manei
ra precipitada, levantamos suspeição sobre uma
CPI a partir de conversas de corredores, estamos
comprometendo a Câmara dos Deputados.

Exijo respeito em relação a este Deputado.
Gostaria de ter toma do conhecimento dos proce
dimentos da Mesa por intermédio da minha lide
rança e não de maneira equivocada pela impren
sa. Fui indicado para compor aquela CPI pelo lí
der da minha bancada, mas fui praticamente desti
tuído da tarefa pela imprensa.
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Sr. Presidente, se a instalação da CPI das O SR. PAULO DE ALMEIDA (Bloco/PST-RJ.
Obras Inacabadas foi necessária, agora, mais do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
que nunca, é necessário que continue seus traba- anterior, votei de acordo com a orientação do Bloco
lhos, para mostrar ao País quem é quem. Não é jus- Parlamentar PFUPST.
to que se levantem dúvidas sobre Parlamentares da O SR. CHICO DA PRINCESA (PSDB-PR.
CPI, deixando-os sob suspeição de procedimento a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
partir de diz-que-diz-que dos corredores, próprios ção anterior, votei de acordo com a orientação do
desta Casa. Não posso admitir que vinte anos de partido.
vida pública sejam postos sob suspeição de maneira
leviana e irresponsável. Não vi, não ouvi, não fui O SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB-MG. Sem
procurado, não procurei e não acredito que ninguém revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
tenha sido procurado para adotar procedimentos in- com a orientação do partido.
corretos. O SR. CLOVIS ILGENFRITZ (PT-RS. Sem re-

visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do partido.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do partido.

O SR. FRANCISCO GARCIA (Bloco/PFL-AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A conti
nuação da discussão da Proposta de Emenda à
Constituição n° 277-B/00, fica transferida para a
sessão de amanhã. Em conseqüência estão adia
dos os demais itens da pauta (Recursos nOs 144/01,
102/00 e 110/00; Projetos de Lei Complementar nOs
9-C/99, 130-A/96 e 3-A/99; Projetos de Lei nOs
3.524-B/00, 1.733-B/96, 2.710-A/92 e 3.561-A/97;
Projetos de Decreto Legislativo nOs 159-B/92 e
381-A/99; e Proposta de Emenda à Constituição n°
222-B/00).

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:



Projeto de Lei - Acrescenta parágrafo ao art.
34 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para
isentar de multas e juros o pagamento de débito
previdenciário de pequenas empresas em processo
de falência. (PL n° 05.411/01).

L1NO ROSSI Projeto de Lei - Acrescenta dis
positivo ao Código Brasileiro de Aeronáutica, con
cernente a tripulação de aeronaves estrangeiras
que operam no Brasil. (PL n° 05.412/01).

Projeto de Lei Complementar - Altera a Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e dá
outras providências. (PLP n° 00246/01).

NEUTON LIMA Requerimento de Informação
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das
Comunicações quanto ao atendimento às normas
de engenharia e aos procedimentos de licença para
prestação de serviços de engenharia às micro e pe
quenas empresas. (R/e n° 03.754/01).

POMPEO DE MATTOS Projeto de Lei - Dis
põe sobre o teor máximo de concentração de íon
fluoreto, nas águas minerais naturais e nas águas
purificadas adicionadas de sais, comercializadas no
País. (PL n° 05.413/01).
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Territórios de unidades especializadas de polícia Projeto de Lei - Institui a obrigatoriedade dos
para atendimento da mulher, do idoso, da criança e hospitais públicos e privados garantirem internação
do adolescente, das minorias e das vítimas de cri- hospitalar aos doadores de sangue. (PL n°
mes de preconceito de raça, cor ou religião e inves- 05.414/01).
ti~ação deocrimes ambientais, e dá outras providên- Projeto de Lei - Torna obrigatório que as em-
clas. (PL n 05.405/01). presas concessionárias de serviço público de telefo-

Projeto de Lei - Veda a nomeação de pessoa nia fixa, em todo o País, incluam nas faturas de co-
física como depositário fiel de armas de fogo e mu- brança informações detalhadas referentes aos "pul-
nições e dá outras providências. (PL n° 05.406/0 1). sos" gastos pelo consumidor, e dá outras providên

cias. (PL nO 05.415/01).
Projeto de Lei - Determina a obrigatoriedade de

reserva de local apropriado para acomodação de Projeto de Lei - Dispõe sobre a programação
portadores de deficiência física em estádios esporti- das rádios AM-FM e dá outras providências. (PL n°
vos e congêneres, e dá outras providências. (PL n° 05.416/01).
05.407/01). BARBOSA NETO Requerimento - Solicita a

ANíBAL GOMES Projeto de Lei _ Acrescenta criação de uma comissão de sindicância destinada a

dispositivo ao art. 39 do Código Brasileiro de Aero- ~~~~~~~V~~~d:Sc~~:~:~~~i~:~~~;n~:~:r~o~~;:~
náutica. PL n° 05.408/01). me SGMlP n° 1.168, de 24 de setembro de 2001.

EUNíCIO OLIVEIRA Projeto de Lei - Modifica (conferindo assinaturas).
o nome da Barragem do Castanhão, no Estado do ARISTON ANDRADE Requerimento de ses-
Ceará, para Barragem Padre Cícero. (PL n° são solene- Solicita a convocação de sessão sole-
05.409/01). ne da Câmara dos Deputados para o dia 18 de ou-

RICARDO IZAR Projeto de Lei - Altera a reda- tubro em homenagem ao Dia do Médico.
ção do art. 60 da Lei n° 10.101, de 19 e dezembro MARCOS CINTRA Projeto de Lei - Dispõe so-
de 2000, autorizando o trabalho no comércio varejis- bre o enquadramento dos Centros de Formação de
ta em geral. (PL n° 05.410/01). Condutores no Simples, criado pela Lei n° 9.317, de

5 de dezembro de 1996. (PL n° 05.417/01).

MAGNO MALTA Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior sobre opera
ção de empréstimo realizada pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES.
(RIC n° 03.755/01).

Requerimento de Informação - Solicita infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre operação
de empréstimo realizada pelo Banco do Brasil S.A.
(RIC n° 03.756/01).

Requerimento - Requer seja enviado expedi
ente ao Senado Federal solicitando seja agilizada a
tramitação da Convenção Interamericana contra a
corrupção, concluída originalmente em Caracas, em
29 de março de 1996. (conferindo assinaturas).

MAGNO MALTA e OUTROS Requerimento de
sessão solene- Requer a convocação de sessão solene
da Câmara dos Deputados para homenagear o apresen
tador Raul Gil que completará 40 anos de carreira.

MAGNO MALTA Requerimento de Informação
- Solicita informações acerca do pagamento das
bolsas do Programa Especial de Treinamento 
PET, da SESUlMEC. (RIC n° 03.757/01).
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RUBENS BUENO Indicação - Indicação ao
Ministro da Saúde, relativo a solicitação de fiscaliza
ção por parte dos agentes de Vigilância Sanitária no
Porto de Paranguá-Paraná. (INC n° 02.253/01).

Indicação - Indicação ao Ministro da Saúde, re
lativa a construção de um hospital geral na região do
Distrito do Boqueirão - Paraná. (INC n° 02.254/0 1).

SÉRGIO NOVAIS Requerimento de Informa
ção - Solicita seja encaminhado ao Ministério de
Minas e Energia, pedido de informação sobre a
autorização dos governadores dos estados do
Nordeste, com exceção da Bahia, para a implanta
ção do horário de verão, no período de 2001 a
2002. (RIC n° 03.758/01).

MARÇAL FILHO Indicação - Requer o envio
de indicação ao Poder Executivo, relativa à doação
de cobertores e agasalhos pelo Programa Comuni
dade Solidária. (INC n° 0.2255/01).

MARIA LÚCIA Projeto de Lei - Torna obrigató
ria a comprovação de vacinas que especifica, no ato
da matrícula escolar de primeiro e segundo graus.
(PL n° 05.418/01).

Indicação - Indica ao Executivo a necessidade
de incluir em tratados ou protocolos sobre tratados
em vigência com instituições do exterior, condição
de visto de permanência no País. (INC n°
02.256/01 ).

AIRTON DIPP Indicação - Requer o envio
de indicação ao Excelentíssimo Senhor Presiden
te da Agência Nacional de Telecomunicações,
sugerindo que estude a possibilidade de modifi
car a forma como são cobradas as tarifas telefô
nica locais, chamadas de assinaturas Básicas.
(INC n° 0.2257/01).

CUNHA BUENO Requerimento de Informação
- Requer informações acerca do aditivo do contrato
para a construção do Rodoanel, em São Paulo.
(RIC n° 0.3759/01).

ARY KARA Requerimento de Informação - Soli
cita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, complementar ou em esclare
cimento ao Requerimento de Informação n° 3.347/01,
acerca do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Ca
usados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
DPVAT, tendo em vista o que dispõe o art. 78 e Pará
grafo único, da Lei n° 9.503/97, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro. (RIC nOO.3760101).

JOSÉ CARLOS COUTINHO Indicação - Re
quer o envio de indicação ao Ministério do Esporte e
Turismo, para a implantação do Programa Esporte

na Escola, no Município de Volta Redonda, Estado
do Rio de Janeiro. (INC n° 02.258/01).

Indicação - Requer o envio de indicação ao
Ministério do Esporte e Turismo, para a implanta
ção do Programa Esporte na Escola, no Município
de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro,
(INC n° 02.259/01).

Indicação - Requer o envio de indicação ao
Ministério do Esporte e Turismo, para a implantação
do Programa Esporte na Escola, no Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro. (INC n°
02.260/01).

Indicação - Requer o envio de indicação ao
Ministério do Esporte e Turismo, para a implanta
ção do Programa Esporte na Escola, no Municí
pio de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.
(INC n° 02.261/01).

Indicação - Requer o envio de indicação ao
Ministério do Esporte e Turismo, para a implanta
ção do Programa Esporte na Escola, no Municí
pio de Barra do Parai, Estado do Rio de Janeiro.
(INC n° 02.262/01).

Indicação - Requer o envio de indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a implantação do
Programa Esporte na Escola,no Município de Saqua
rema, Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 02.263/01).

Projeto de Lei - Regu1amenta aposentadoria
de advogado autônomo. (PL n° 05.419/01).

Projeto de Lei - Estabelece aposentadoria e o
adicional de insalubridade e periculosidade para a
profissão de ascensorista. (PL n° 05.420/01).

Projeto Lei - Modifica o art. 499 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, instituída pelo Derreto-Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (PL n° 05.421/01).

Projeto de Lei - Adiciona o parágrafo sexto ao
artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho,
instituída pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° maio de
1943. (PL n° 05.422/01).

ALBERTO FRAGA Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e
Energia a respeito de aplicação financeira em patrocí
nios e campanhas publicitárias. (RIC n° 03.761/01).

VII-ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem
brando que amanhã, às 10 horas, haverá sessão
solene em homenagem ao Círio de Nazaré.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)
COMPARECEM MAIS OS SRS:
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Partido Bloco
AMAPÁ

Antonio FeijAo PSOB
Badu Picooço PL PUPSL
Fátima Pelaes PSOB
Sérgio Barcellos PFL PFUPST

Presentes de Amapá : 4

PARÁ

Josué Bengtson PTB
Raimundo Santos PFL PFUPST
Vic Pires Franco PFL PFUPST
Zenaldo Coutinho PSOB

Presentes de Pari : 4

AMAZONAS

Atila Lins PFL PFUPST
Francisco Garcia PFL PFUPST

fresente8 de Amazonas :2

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS POTIPPS
Marinha Raupp PMOB

Presentn de Rondonia : 2

ACRE

Sérgio Barros PSDB

Presentes de Acre : 1

TOCANTINS

Freire Júnior PMDB
Paulo Mourao PSDB

Presentes de Tocantins: 2

MARANHÃO

Albérico Filho PMOB
Neiva Moreira POT POT/PPS
Sebastilrlo Madeira PSOB

Presentu de Maranhão : 3

CEARÁ

Adolfo Marinho PSOB
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDB
Pimenlel Gomes PPS PDT/PPS

Presentes de Ceará :4

PlAul

Marcelo Castro PMDB

Presentes de Plaul : 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Lalre Rosado PMOB
Lavoisier Maia PFL PFUPST
Ney Lopes PFL PFUPST

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAíBA

Carios Dunga PTB
Enlvaldo Ribeiro PPB
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL PFUPST

Presentes de Paralba : 4
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Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementlno Coelho
Joel De Hollanda
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Salatiel Carvalho

Present8s de Pernambuco; 9

ALAGOAS

Augusto Farias

Pl'888ntn de Alagoas : 1

SERGIPE

Sérgio Reis

Presentn de Sergipe : 1

BAHIA

Haroldo Lima
Jairo Carneiro
Jonival Lucas Junior
Leur Lomanto
Luiz Alberto
Reginaldo Germano
Walter Pinheiro

Preeentn de Bahia : 7

MINAS GERAIS

Cabo Júlio
Cleuber Carneiro
Danilo de Castro
Ibrahim Abi-Ackel
Marcos Lima
Maria Lúcia
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Osmãnio Pereira
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Virgllio Guimaraes
Vittorio Medioli
Walfrido Mares Guia

Presentes de Minas Gerais . 14

EspíRITO SANTO

Max Mauro
Rita Camata

Presentes de Espirito santo : 2

RIO DE JANEIRO

PMDB
PSOB
PPS
PFL
PFL
PSDB
PFL
PPB
PMDB

PPB

PTB

PCdoB
PFL
PMDB
PMDB
PT
PFL
PT

PST
PFL
PSDB
PPB
PMOB
PMOB
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PL
PT
PSDB
PTB

PTB
PMDB

PDT/PPS
PFUPST
PFllPST

PFUPST

PSBJPCDOB
PFUPST

PFUPST

PFUPST
PFUPST

PUPSL

Alexandre Cardoso
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Eurico Miranda
Itamar Serpa
Jandira Feghali
Joao Mendes
José Carlos Coutinho
José Egydic
Milton Temer
Paulo Baltazar
Roberto Jefferson

Presentes de Rio de Janeiro : 12

PSB PSBIPCDOB
PL PUPSL
PT
PPB
PSOB
PCdoS PSB/PCOOB
PFL PFUPST
PFL PFUPST
PL PUPSL
PT
PSB PSBlPCOOB
PTB
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SÁOPAULO
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
Aflge/a Guadagnin
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
BISpo Wanderval
Clovis Volpi
Cunha Bueno
011 Velasco
Emerson Kapaz
Iara Bernardi
Ivan Valente
Jollo Eduardo Dado
José Aníbal
José de Abreu
Lamartine PoseUa
Lulza Erundína
Marcelo Barbieri
Medeiros
Nelson Marquezelli
Silvio Torres
VadãoGomes
Valdemar Costa Neto
XicO Grazlano
Zulaiê Cobfa
Presenta de São Paulo : 25
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Presentes de Mato Grosso : 1
DISTRITO FEDERAL
Jorge Pinhero

P_nles de Distrito Federal ; 1

GOIÁs
Barbosa Nela
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Nantes
Luiz BiUencourt
Roberto Baiestra
Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás : 7

MATO GROSSO DO SUL

Jollo Grandão
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul ; 3

PARANÁ
AleJC. Canziani
Chico da Princesa
Oro Rosinha
FláVloAms
Hennes Parcianello
Padre Roque
Presentes de Paraná . 6

SANTA CATARINA
Edison Afldríno
Eni VOltollni
Vicente Carooreso
Presentes de Santa Catarina : 3

RIO GRANDE DO SUL
Esther Grossi
Ezidio Pinhelro
luiS Carlos Heinze
Pauro José Gouvêa
Pompeo de Maltas
Roberto Argenta
Presentes de Rio Grande do Sul : 6

PedoB
PT
PT
PTB
PPB
Pl
PSOB
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PMDB
PSDB
PTN
PMDB
PSB
PMOB
PL
PTB
PSOB
PPB
Pl
PSOB
PSDB

PFL

PMOB

PMDB
PMOB
PMOB
PSDB
PMOB
PPB
PMDB

PT
PSDS
PPB

PSOB
PSDB
PT
PSDB
PMOB
PT

PMOB
PPB
PSDB

PT
PSB
PPB
Pl
POT
PHS

PSBlPCOOB

PUPSl

PlIPSL
PDTIPPS

PSBlPCDOB

PUPSl

PLIPSL

PFUPST

PSB/PCDOB

PlIPSl
PDT/PPS

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:



PFL PFUPST

PFL PFLlPST

PPB

PFL PFUPST

PMDB

PFL PFUPST

PFL PFllPST

PL PUPSL

PSDB
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RORAIMA

Airton Cascavel

Almir Sá

Francisco Rodrigues

Luis Barbosa

SalomAo Cruz

Total de Ausentes: 5
AMAPÁ

Evandro Milhomen

Total de Ausentes: 1
PARÁ

Oeusdeth Pantoja

Gerson Peres

José Priante

Nicias Ribeiro

Renildo leal

Total de Ausentes: 5

AMAZONAS

Siras Camara

Total de Ausentes: 1
RONDONIA

Nilton Capixaba

Oscar Andrade

Sérgio Carvalho

Total de Ausentes: 3
ACRE

José A1eksandro

Márcio Bittar

Zila Bezerra

Total de Ausentes: 3

TOCANTINS

Kàtia Abreu

Osvaldo Reis

Total de Ausentes: 2
MARANHAO

Cesar Bandeira

Costa Ferreira

Eliseu Moura

Francisco Coelho

Gasta0 Vieira

Mauro Fecury

Paulo Marinho

Remi Trinta

Roberto Rocha

Total de Ausentes: 9

DIÁRIO DA CÁMARA DOS D!]'LJIADOS
Partido

PPS

PPB

PFl

PFL

PPB

PSB

PFL

PPB

PMDB

PSDB

PTS

PTe

PTB

PL

PSDB

PSL

PPS

PTa

PFL

PMDB

S~I~lIlbro dt: 200 I
Bloco

POT/PPS

PFUPST

PFUPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PLlPSL

PUPSL

POT/PPS

PFUPST
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CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB

Amon Bezerra PSDB

Chiquinho Feitosa PSDB

Raimundo Gomes de MaIos PSDB

Roberto Pessoa PFL PFUPST

Rommel Feij6 PSDB

Vieente Arruda PSOB

Total de Ausentes: 7

PlAul
JoAo Henrique PMDB

Total de Ausentes: 1

pARAISA

Efraim Morais PFL PFUPST

Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

JoêoCoISÇO PMDB

Luciano Bivar PSl PUPSL

Marcos de Jesus Pl PUPSl

Ricardo Fiuza PPB

Total de Allsentes; ..

ALAGOAS

Givaldo Carimba0 PSB PSBlPCOOB

Luiz Dantas PST PFUPST

Olavo Calheiros PMOB

Total de Ausentes: 3

SERGIPE

Jorge Alberto PMOB

José Teles PSOB

Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB

Tocat de Ausentes: 3

BAHIA

FrancistOniO Pinto PFL PFUPST

Gerson Gabrielli PFL PFUPST

RoIand lavigne PMDB

Yvonillon Gonçalves PFL PFUPST

Tota' de AIIsentes: 4

MINAS GERAIS
AraceJy de Paula PFL PFUPST

Bonifácio de Andrada PSDB

Edmar Moreira PPB

Gilmar Macl1ado PT

Glycon Terra Pinto PMDB

Herculano Angtlinetti PPB

Maria do Carmo lara PT
Maria Elvira PMDB

RomeI AniziO PPB

SlIas Brasileiro PMDB

ZeZé Perrella PFL PFUPST

Total de Aufentes; 11
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EsplRITO SANTO

Ricardo Ferraço

Rose de FrBllas

Totai de Ausentes: 2

RIO DE JANEIRO

Alciona Alhayde

Alexandre Santos

Jorge Wilson

Luiz Ribeiro

Mattos Nascimento

Paulo de Almeida

Rubem Medina

Total de Ausentes: 7
SÃO PAULO

Antonio Kande

Celso Russomanno

Chico Sardelli

Duilio Pisaneschi

Joao Herrmann Neto

José Dirceu

Moreira Ferreira

Nelo Rodolfo

Paulo Lima

Robson Tuma

Sampaio D6ria

Teima de Souza

Wagner Salustiano

Total de Ausentes: 13
MATO GROSSO

Murilo Domingos

Pedro Henry

Welinlon Fagundes

Total de Ausentes: 3
DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce

Total de Ausentes:
GoIÁs

Pedro Canedo

Total de Ausentes: 1
PARANÁ

Basilio Villani

José Janene

Max Rosenmann

Total de Ausentes: 3
RIO GRANDE DO SUL

cezar Schirmer

Mendes Ribeiro Filho

Nelson Marchezan

Nelson Proença

Veda Crusius

Total de Ausentes: 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS lWPlJlADOS

PPS

PSDB

PSB
PSDB
PMDB
PSDB
PST
PST
PFL

-PSDB

PPB
PFL
PTB
PPS

PT
PFL
PMDB

PMDB

PFl
PSDB
PT
PPB

PTB

PPB
PSOB

PSDB

PSOB

PPB
PSDB

PMDB

PMDB
PSDB
PMDB

PSDB

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PFUPST
PFUPST
PFUPST

PFUPST

POTIPPS

PFUPST

PFUPST

Setembro de 2001
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a
sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia
26, às 13 horas, a seguinte

ORDEM DO DfA

Quarta-Icira 26 455U<)

MATÉ ~IA SOBRE A MESA

I. Recurso n~ 144/01. do Sr. Walter Pinheiro e
outros, 110S termos do art. 132. § 211 , do Regimento
Intemo. para que c Projeto de Decreto Legislativo nll

869·A. de 2001, ~ue aprova o ato que outorga
concessão à Fundi: ção Nagib Haickel. para executar
serviço de radlodlfl são de sons e imagens, com fins
exclusivamente ed Icativos, na cidade de São Luiz,
Estado ao MaranhE " seja apreciado pelo Plenário.

11. Recurso nS 102/00. do Sr. Edmar Moreira e
outros, contra Q paI ?cer injuridicional da Comissão de
Constituição e Jus Iça e de Redação ao Projeto de
Lei nll 1.916199, qUI' acrescenta § 311 ao artigo 643 da
Consolrdação das .eis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n9 5.45 ',de 111 de maio de 1943.

111. Recurso nll 110/00. do Sr. José índio e
ounos. contra apreciação conclusiva da comissão de
Minas e Energia sobre o Proieto de Lei nll 3.872/97,
que dá nova redação ao art. " do Decreto-Lei nll

227, ~e 28 de .avereiro de 1967. alterado pelo art. 1"
da Lei nll 8.901. de 30 de junho ele 1994.

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Continuação da Votação
1

PROJEíO DE LEI COMPLEMENTAR
NII 9-C, DE 1999

(00 PODER EXECUTIVO)
Continuação da votação, em turno único. do

Projeto de Lei Complementar nli 9·8, 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; tendo parecer da Comissão EspeCIal pela
constltucionaliuade. juridicidade, boa técnica
legislativa, ad~uação financeira e orçamentárta a,
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 ComIssão Especial. pela
aprovação das de nlls 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 ae n~s 23 e 32, sobre as quais nào cabe
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manifestação da relataria. tendo em vista que f::lram
retiradas por seu autor (Relator: Sr. Robscn fuma;.

Discussão
2

PROJETO LE LEI Nº 3.524-8, DE 2000
(DO fODE.R EXECUT(VO)

Discussao, em türno úntco, do PrOjEto ae Lei nº
3.5~4. de 2000, qLe dispõe sobre a qua\:ficação dos
orga05 e das entld,;des do Ministério da Defesa como
Centros :la Prestaçao de Serviços· CPS e clá outras
providencias; tendo pareceres das COl7líssões: de
Trabalhe. de Administração e Serviço Público pela
aprovacao. com emenda. contra os votos dos
Deputados Avenz~Jar Arruda. Paulo Paim e Ana
Maria Corso ( Felator: Dep. Pedro Henry); de
Relacões Exterior"'':> e de Defesa Nacional. pela
aprovação, (Relate:: Oep. Luiz Carlos Hauly) e de
COnstltUlçao e Justiça e de Redaçao pela
eonstltuc:c,la!ldade. Juridicidade e téCnica leglslatlva
(Relator: ::lep. Ren,;tlo Vianna).

3
PROJETe DE LEI N12 1.733-8, DE 1996

(DA3RA. FÁTIMA PELAES)
Discussão, em turno único. do Projeto de lei n2

1.733, de 1996. que áa nova redação ao artigo 392
da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada
pelo Oecreto-lel n- 5.452, de 1!l de maIO de 1943;
tendo parecer da '~omissão de Seguridade Social e
Família pela aprov lção deste a dos de '1"5 1.546/99,
1.611/99. 2.39410n, 2.466(00, 3.266/00, 3.392/00.
3.479/00. 3.525/00 e 3.822/00, apensados, com
substitutivo (Relatnra: Dep. Jandira Feghall); tendo
parecer da Comls~.ão de Trabalho de Admmistração
e Serviço Público, ,lela aprovação, deste e dos de nl;!s
1.546/99. 1.611/9cJ. 2.394(00, 3.266/0, 3.392/00 e
3.479/00. apensacQs com adoçào do substitutivO da
Comissão de Seguridade Social e Familia. e pela
rejeição dos de n"s 2.466/00, 3.525/00 e 3.622100,
apensados (Re\atOfB·. Oap. \/anessa Grazziotin).
Pendente de pareLer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redaç.ao.
Tendo apensados os PLs nºs 1.546/99, 1.611/99,
2.394/00. 2.46610U, 3.266(00, 3.392/00, 3.479100,
3.525/00 e 3.82210l).

PRIORIDADE

DiscusSão
4

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
"''01 130-A. DE 1996

(DO SR. EOINHO ARALJO)
Discussão. em primeiro turno, d··) Projeto de Lei

Complemema" n~ 130, de 1996 qw dispõe sobre a
criaçâo, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de m~n1ciPios: enao pareceres
das Comissões de: Desenvolwr 9nto Urbano e
Interior pela aprovação deste e do~ PlP's 138/96 e
151/97, apensados. com sU::lstitut-/o (Relator: Sr.
Valdeci OliveIra!; e de Constituiçã( e Justiça e de
Redação pela constituclonallc1ac e, iuridicidade,
técnica legislatva e, no mérito, pela lprovação deste,
dos PLP's 21 '99, 39/99, 87/99, 138/96 e 151/97,
apensados e do Substitutivo 8, Iresentado pela
Comissão de Desenvolvimento U bano e Interior
(Relator: Sr. Zena\do Coutinho).
Tando apensados os PLPs nºs 138(~ 6, 15'197 ,
21/99, 39i99. 87/99,227/01.

5
PROJETO DE LEI COMPLE vlENTAR

NI1 3-A, DE 1999
(OO SR. ÁTILA l\N~)

Discussão, em primeiro turno, co Projeto de Le,
Complementar nº 3. de 1999. qLJ~ cria a Região
Integrada de Desenvolvimento Ma(·aus-Boa Vísta e
dá outras providências. Tendo pareceres das
Comissões: da Amazônia e de Desenvolvimento
Regional, pela aprovação (Relato: Oep. Am'Jaloo
Vale); de Desenvolvimento Urbanc e Intenor, pela
aprovaçào (Relator: Oep. Ralmw'do Santos/; de
Finanças e Tributação pela Ci ,mpatibilidade e
adequação financeira (Relator: Dap Iberê FerreIra); e
de ConstltuiçàO e Justiça e dE Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e L~cnica legislativa,
com emenda (Relator: Oep. Luis B&'bosa).

6
PROJETO DE LEI N9 2.710-r, DE 1992

(DE INICIATIVA POPU.AR)
Discussão. em turno único, do .lroJeto de Lei n2

2.710, de 1992. que cria o Furldo Nacional de
Moradia Popular - FNMP. e o CON·elho Nacional da
Moradia Popular - CNMP. e da ou'ras providências:
tendo pareceres das C)missões: de
Desenvolvimento Urbano e Interior pela aprovação
deste e dos de n~s 4.831/94 e , .OE4/95. apensados,
com substitutivo. e pela rejeição dt I de nll 4.212193,
apensado (Relator: Dep. Nedso'l Micheletí): de
Finanças e Tributação, pela adequação financeira e
orçamentana deste e dos de n9s 4.212/93 e 1.064/95.
apensados. pela inadequação financeira e
orçamentária do de n9 4.83'194, apensado, e do
substitutivo da Comissão de Desenvolvimento
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7
PROPOSTA Q' . EMENDA ACONSTITUIÇÃO

N .277·8. DE 2000
(Da f OOER EXECUTIVO)

Continuação do-jiscussão, em primeiro turno, da
Proposta de Eme Ida à Constituição nl! 277-A, de
2000. que altera c j arts. 149 e 177 da Constituição
Federal. Tendo ~areceres: da Comissão de
ConstltUlcão e lustiça e de Redaçao. pela
admIssibilidade. c lntra os votos dos Deputados
Geraldo Magela. Valdir Pires, Fernando Coruja e
Ayrton X.arêz (Rei. lor: Dep. Paulo Magalhães); e da
Comissão Especl. I. pela aprovação desta. pela
adml.Sslollidade da emendas de nQs 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 ~ 13. e no ménto. pela aprovação
das de n~s 1 e 2, p ia aprovação parcial das de nQs 3.
7. 9, , 1, 12 e , 3. c' m substitutivo. e pela rejeição das
emendas de nlls t, 5, 6, e. e 10, recebidas na
Comissão. nos tel nos do parecer do Relator. que
apresentou complt mentação de voto. A Deputada
Miriam Reid açres, ntou declaração de voto (Relator:
Dep. Basílio Vil/am

Urbano e Intenor l , no mérito, pela aprovação deste.
com SUbstitutivo, l pela rejeição dos de n2s 4.212193
e 1.064/95. apE.sados (Relator: Dep. Evilásio
Farias); e de Cor ;tituição e Justiça e de Redação,
pela consli'ucior 1\idade. juridicidada e tlÍcnica
legislativa deste. ~om emenda. do substltuttvo da
Comissão de De .envolvimento Urbano e Interior.
com sunemenda, ~ do substitutivo da Comissão de
Finanças e Tributa :ão. pela inconstItucionalidade dos
de n2s 4.212193. 4.831/94, 1.064/95 e 1.911/99,
apensacos. e. I o ménto, pela aprovação do
substitutivo da Cal .issão de Finanças e Tributação e
pela rejeição destt e do substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Jrbano e Interior (Relator. Dep.
Fernando Coruja).
Tendo apensado os PLs nlls 4.212193, 4.831/94.
1.064195 e 1.911/91.
Arquivados os PLs nlls 4.212/93.4.831/94. 1.064195 e
1.911/99 em 22/06 01.

MATÉRIA SUJEI rA A DiSPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 clc A l. 191, I, do Regimento Interno)

Conti.luação da discussão

Di8cu••ào

8
PROPOSTA Dl EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N 222·8. DE 2000
(De) SR. JUQUINHA)

DIscussão êm primeiro turno, da Proposta de
Emenda à CC:lstituiçâo nQ 222-A. de 2000, que dá
nova redaçào ao artigo 145, inciso 11. e § 2Q da
ConstitUição Ft"deral; tendo pareceres: da Comissão
de Constitl,;ic;!o e Justiça e de Redaçáo, pela
aamlssibilidad<:. com substitutivo (Relator: Dep. Ney
Lopes); e da Comissão Especial. pela aprovação,
com substitut,\oo l Relator: Dep. Osmar Serraglio).

ORDINÁRIA

Reabertura da discussão
9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NlI 159·8. DE 1992

(DO SR. GIOVANNI QUEIROZ)
Reabertura da discussão. em tumo único, do

Projeto de Decreto Legislativo n-159-A, de 1992. que
dlspôe sobre a realização ae plebiscito para coação
do Estado de Garajás. nos termos do artigo 49. da
Constituiçào F-=deral; tendo oarecer: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. pela
constltucional'dade. juridicidade. técnica legislativa e,
no mérito. pela aprovação (Relator: Sr. Nilson
Gibson). PARECER À EMENDA DE PLENÁRIO: da
Comissão de ::onstituição e Justiça e de Redação.
pela consti:uc:onalidade, jurídicidade. técnica
legislativa e, na mérito, pela aorovação. contra os
votos dos Srs. Marcelo Oéda. José Genoino. Paulo
Delgado. lbranim Abi-Acke/. Danilo de Castro, Milton
Menaes. Vicerte Arruda e Aldo Arantes (Relator: Sr.
Nilson Gibson).

Discussão
10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N1I 381-A. DE 1999

(DO SR. JOSE BORBA)
Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto

LegislatIVO nÇ 381. de 1999, que dispõe sobre a
autonzação do uso de terra indígenas na Região de
São Jerônimo )a Serra. no rio Tibagi, de acordo com
o artigo 231. § 311 da Cons11tuição Federal. Tendo
pareceres das Comissões: de Defesa do Consumidor
Meio Ambiente e Minorias pela aprovação. com
substitutivo (Relator: Oep. Luciano Pizzatto); e de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicídade e técnica legislativa
deste e do S",bstitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor Meio Ambiente e Minorias contra os
votos em separado dos Deputados: Dr. Rosanha,
Waldir Pires. Nelson Pellegrrno, José Genoíno,
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Professor Luizinho ;2 Jose Antônio Almelaa (Relat'x:
Dep. Nair XavIer LObO).

11
PROJETO DE LEI N2 3.561-A. DE 1997

(DO SR. PAULO PAIM)
Discussão, em tur10 único, do Projeto ae Lei n2

3.561. de '997. qUE- dispõe sobre o Estatuto do Idoso
e dá outras providências: tendo parecer da Comissão
Especial çela corsdtucionalidade. juridic'dade e boa
técnIca iE;lslatlva e no mérito. pela aprcvaçào deste

AVtSOS
PROPOSIÇOES E" FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENI AS OU RECURSOS

1- EMENDAS

PRO..JETO DE LEl
PRAZO PARA APF ESENTAÇÃO DE EMENDAS
(.<:I,to da Mesa n~ 17 de' 989)

Na 5.396/01 (POaER EXECUTIVO) _ Institui o
Programa Segun Renda para os Agricultores
Familiares da RegI. ;:> Nordeste e do Norte do Estado
de Minas GeraIs. r)s Municípios em que tenha sido
reconhecido estad, de calamidade ou situação de
emergencla em atc ela Governo Federal.
(an. 64. § 1° da Co. stituição Federal): 05-11-01
DECURSO, 3~ SE::: .:3ÃO
ÚLTIMA SESSÃO 28-09-01

11- RECURSOS

1.CONTRA APR :CIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 14, li)
PRAZO PARA AF 1ESENTAÇÃO DE RECURSO,
(art. 58. §~ 0)
:NTERPOSlÇÃO . IE RECURSO,
(art. 58, §3º ccmb lado com art. 132. §2")

1.1 COM PAREC. RES FAVORÀVEIS

PROJETOS DE LE

N° 2.208-8/99 TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO) - Dispôe sobre o Quadro de Pessoal e o
P'ano oe Car'elras lo Tribunal de Contas da União e
dá outras provldênc 'lS.
ÚLTIMA SESSÃO: '6-09-01

N° 3.989-B/00 (Pl ·DER EXECUTIVO) - Altera as
Leis n"s 8.212 e t 213, ambas de 24 de julho de
1991.
ÚLTIMA SEssAo: '6-09-01

Na 56-B/95 - (RITA ::'AMAT A) - Altera o artigo 14 do
Decreto·Le. n~ 58, ' <3 10 de dezembro de 1937, que
"dlspõe sobre o lo.,amento e a venda de terrenos
para pagamento err prestações."
DECURSO: 2~ SEs:Ao
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

e dos PLs 1à3/99, 942199. 2.42 )/00, 2.421/00.
2.426/00. 2.427;oQ e 2.638/00, a. }ensaàos, com
substitutivo (Relator: Dep. Silas Braseiro),
Tendo apensaaos os PLs n~s . 83/99, 942199,
2.420/00, '2.421,'00, 2.426100, 2.427'CO, 2.638/00 e
3.930100.

N° 3.704-8/97 - (ALDO REBELO) - Cria os
Conselhos Feu~ral e Regionais de Sociólogos e dá
outras providências.
OECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 2A3..\-BIIlIl - (CELC\TA PINHEIRO) - Denomina
"Viaduto LLiz Philippe Pereira Le'te" o viaduto
localizado no qUilômetro 404 da rodovia BR-3641163
no entroncamento com a roóovia MT-407. Rodovi~
dos lmlgrantes_ no ml.!,nicípio de Cuiaba-MT.
DECURSO: 2' SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 701-A/OO (COMISSAo DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Equipe
Canal 8 a executar serviço de raàiodlfusão
comunitária. na localidade de MarlÓpolis. Estado do
Parana.
DECURSO:2ª3ESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01 -, 0-01

N° 794-A/OO (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTrcA)

Aprova o ato que autonza a Associação
Comunitária Urtigão a executar serviço de
radlodlfusão comUnitária. na localidade de São Joào
da Urtiga, Estado 00 Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2- :sEssAo
ÚLTIMA SEssAo: 01-10-01

N° 871-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÃTICA)

Aprova o ato que autonza a Associação
Comunitária Vale do Uatumã a executar serviço de
radiodifusão <.:omunitária, na localidade de
Presidente FiguelredoJ Estado do Amazonas.
DECURSO:2-3ESSAO
ÚLTIMA SEssAo: 01-10-01

ND 890-A/D1 (COMISSAo DE CI~NC1A E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o atc que outorga permissão à Fundação
Educativa e C ....Uural de Coroatá para executar, pelo
prazo de dez anos. sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifus!o sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Coraatá. Estado do Maranhão_
DECURSO: 2& SESSÃO
ÚLTIMA SESsAo: 01-10-01
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N° 943-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o atll que autoríza a Associação
Comumtaria de Radio Difusão Cidade FM a executar
serviço ele radiodifusão comunitária. na localidade de
Fortaleza dos Nogueiras. Estado do Maranhão.

N° 1.035·AJ01 - (COMISsAo ·)E CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga conca' isão à Fundação
Setorial de Radiodifusão EducaI va da Sons e
Imagens para executar. pelo prazo de quinze anos.
sem direito de exclusividade. servlç:) da radiodifusão
de sons e imagens, com fim· exclusivamente
educativos, na Cidade de Pindamon,angaba, Estado
de São Paulo.
DECURSO:2i SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 01-10-01

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 954·A/01 - (COMISSÃO D:= CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a c::mcefosão outorgada à
SOCiedade Brasl\eíra de Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão s :nora em onda
média. na cloade de Jacutlnga, Cstado de Minas
Gerais.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01·10-01

NO 962-A101 - (COMISSÃO DE C/~NCIA E
TECNOLOGIA. COMUNlCACÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a OCAMISÃO 
Assoc~ação Brasileira de Prever ~ão à Doença
Infecto-contagiosa e Cidadania a ex ~cutar serviço de
radiodifusão comunitária. na \ocalia lde de Jaboatão
dos Guararapes. Estado de PernafT'Juco.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01'10-01

N° 99S-AJ01 - (COMISSÃO CE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a As~oclação Cultural
Rádio Liberdade FM - RAD\OLlAER a executar
serviço de radiodifusão comunItária. na localidade de
Itaqui. Estado do Rio Granae do SU
DECURSO:2!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 1.00S-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA~
- Aprova o a10 que autoriza a AssoCiação
Comunitária de Rodeiro a execlItar serviço de
radioaifusão comunitária, na localI( ade de Rodeiro.
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2! 3ESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01N° 942-A/01 - (COMISSÃO CE CI~NCIA E

TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INfORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunltaria de Atadiânia a executar, pelo prazo de
três anos. servlç~ de radiodifusão comunitária, na
cidade ae Abadiãnla. Estado de Goiás.
OECURSO:2'SEdSÃO
ÚLTIMA SESSÃO' 01-10-01

N° 941-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CUMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato qUI"! autoriza a Associação Cultural e
Educativa de Vera Cruz do Oeste a executar serviço
de radIodifusão c{lmunitária. na localidade de Vera
Cruz. Estado do P'3.ranà.
DECURSO:2gSE~SÃO

ÚLnMA sessÃo- 01-10-01

N° 914-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato qLe outorga pennlssão à Fundação
EducacIonal. Cultuai e Artística Queluz de Minas,
para executar selviço de radIodifusão sonora em
freqüênc:a modul"'da. com tins excluSivamente
educatIvos. na cidade de Conselheiro Lafaie19,
Estaao de Minas G~rals.

DECURSO: 2il SE~iSAo

úLnUA SESSÃO' OH 0-01

N° 925·A101 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO e INFORMÁTICA)
- Aprova o ato qt.: outorga concessão à Fundação
TV Educativa Unl'·ersldade Católica de Santas. para
executar serviço d~ radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivi..rnente educativos. na cidade de
CUbatão. Estado ce São Paulo.
DECURSO:2~SESSÃO

Úl.TIMA SESSÃO' 01-10-01

N° 926-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CUMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato qUI: rerova a concessão outorgada à
Rádio São João Cel Rei S/A, para explorar serviço
de radiodifusão SOllora em onda média. na cidade de
São João Del Rei, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ISE~SÃO

ÚLTIMA sessÃo- 01-10-01
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1.2 COM PAREC ERES, QUANTO AO MéRITO, N° 891/99 (OR. HELIO) - Regulamenta a categoria
CONTRÁRIO~ lArt. 133) ~rofissional do ~rentista e dá outras providências.

ULTIMA SESSAO: 26-09-01

N° 252195 {RICARlIQ IZAR) - Altera dispositivo da
Lei n2 7377, de 30. e setembro de 1985. que "dispõe
sobre o exercfcio la profissão de Secretario e dá
outras providêncIas
ÚLTIMA SESSÃO: )5-09-01

NQ 4.058/98 (CEL iO RUSSOMANNO) - Dispõe
sobre a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Reglon. is da Jornalismo e determina
outras providências
ÚLTIMA SESSÃO: )6-09-01

PROJETOS DE LE :
N° ~.G94/97 (Cl NHA BUENO) - Acrescenta
paragrato W)ICO al artigo 58 da Consolidação das
Leis do Trabalho. -edUZInOD a jornada de trabalho
dos malcres de ciro; üenta e cinco anos de idade.
DECURSO:2ªSE~3ÃO
ÚLTIMA SESSÃO: ::,1-10·01

N° 198/99 (SEN. DO FEDERAL) - Acrescenta
dispositiVO ao art ~ t da Lei nl1 8.666, de 21 de junho
de 1993. paralflclu r. entre as hipóteses de dispensa
de licitação, a a luisiçâo de livros editados no
extenor. nas condlç les que especifica.
OECURSO:2!SE~3ÃO

ÚLTIMA sessÃo: )1-10-01

N° 1.142/99 (AVE'" ?.DAR ARRUOA) - Dispõe sobre
as intormações em ,resariais a serem lornecldas aos
sindicalo~ prolissiol dis com a finalidade de subsidtar
a negociaçào colell a.
DECURSO;2~SEE~ÃO

ÚLliMA sessÃo: )101 0-01

N° 1.374/99 (RUBE.,jS BUENO) - Toma obrigatória a
prestaçào ae servi' ,)S gratuitos como professor de
ensino publico tun lamentai e médio por parte de
estudantes de u; lversidades públicas. (E seu
apensado: PL. n2 3 832/00, do Dep- Rafael Greca).
DECURSO;2i SES;ÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10'01

N° 1.969/99 (NEL :'ON PELLEGRINO) - Dispõe
sobre a formação compulsória de provisão. pelas
empresas prestal"Jras de serviços, para o
pagamemo de obriç Jl(ões trabalhistas.
DECURSO: 2~ SES,AO
ÚLTIMA sessÃo: )1-10·01

N° 1.470/99 (MARCELO DÉDA) - Dispõe sobre o
exerCiCIO prctissional da especialização de
Engennelro de ·JetrÓfeo.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01

N° 1.840(99 (~AIR XAVIER LOBO E OUTROS) 
Autoriza a cnação dos Conselhos Fedem! e
Regionais de Guias de TUrismo e dá outras
providências. \~ seus apensados: PLs n~ 1.99'1/99
do Oep. Ronaldo Vasconcellos e 2.034199 da Oep.
Maria de Louraes Abadia).
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01

N° 1.970199 (JOSÉ MACHADO) - Dispõe sobre a
concessão de finanCiamentos do Banco Nacional de
Oesenvoivlmemo Econômico e Social - BNDES a
empresas escrangeiras. (E seu apensado: PL.
2.223i99 do Dep. Ricarda Ferraço).
ÚLTIMA sessAo: 26-09-01

N° 2.014/99 (FERNANDO GONÇALVES) - Dispõe
sobre a regulamentação da profissão de EStetlclsta e
autoflza a criação dos Conselhos Federal e
Regionais dos profissionais de Estética. (E Seus
apensadas; PL~ nlls 2.850/00 do Dep. José Cartas e
3.247,00 do Oep. Evilásio Farias).
ÚLTIMA sessÃo: 26-09-01

N02.065J99 (SILAS BRASILEIRO) - Altera a Lei n51

8.723, de 28 de outubro de 1993. no que se refere ao
controle da polwção emitIda por veículos a diesel.
ÚLTIMA SeSSAO: 26-09-01

N° 3.253100 (ANTONIO CAMBRAIA) - Isenta os
doadores de sangue, do pagamento da Taxa de
Inscrição pai3 o Concurso Vestibular das
Universidades Publicas Federais.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01

N° 2.335/00 (FREIRE JÚNIOR) - Altera os arts. \49.
150 e 194 da LeI nO 8.069, de 13 de julho de 1990.
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01

N° 3.789100 (EDUARDO PAES) - Cria o Conselho
Federal e os canselhos regionais de Técnicos em
Prótese Oentára. disciplinando o funcionamento de
seus órgãos de fiscalização e determina outras
providências.
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ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01

NO 3.848/00 (WILSON SANTOS) - Extingue as listas
tríplices do processo ele escolha dos dIrigentes das
escolas técnicas federaiS. centros de educação
tecnologlca e eSCOlas agrotecnicas teaerals.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01

N° 3.882/00 (SALATIEL CARVALHO) - Estipula
valor corresponoente a 30% do Salário Mfnimo para
inscrições a vestibulares de Instituições de Educação
Superior (E seus apensados: PLs nºs 4.439/01 do
Oep. Carlos Santana; 4.517/01 do Oep. Emerson
Kapaz e 4.606/01 00 Dep. José Carlos Coutinho).
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AL TOR (137, § 1°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃC DE RECURSO:
(137, § 22)

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° 172/01 (MAGNO MALTA) - Cria <. Comissão Mista
para acompanhar junto ao Tribunal 3uperior Eleitoral
os trabalhos de apuração das elelç. ,es pelo Sistema
Eletrônico.
DECURSO: 49 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-09-01

fRELAçAO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE - SETEMBROl2001

N° 4.059/01 (RON/\LDO VASCONCELLOS) - lnst:tui i86a.feira
o Dia Nacional dcs Supermercados. nas condições
que especifica. _
ULnMA SESSAO' 26-09-01

N° 4.339/01 (NELSON MARQUEZELLI) - Altera a
denominação de Aeropono Internacional de
Guarulhos para Aeroporto Internacional de Guarulhos
Governador Máric Covas Júnior, na cidade de
Guarulhos, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO- 26-09-01

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
- PREJUDICIALIDADE (Art. 164. § 1°)

SUJEITOS A ar LIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
(art. 164, § 2 11 e § 311)

PRAZO PARA ~\PRESENTAÇÃODE RECURSO;
(art. , 64, § 211)

PROJETOS DE Lf I:

N° 3.917197 (MAHIA ELVIRA) - Dispõe sobre a
comemoração de feriados antecipadamente às
segundas-feiras.
DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO' 01-10-01

N° 4.820/01 (BISPO RODRIGUES) • Altera a redação
do art. 10 da Lei f111 9.504. de 30 de setembro de
2001, para aumer:ar o número de candidatos que
cada partido r;::Dderá registrar às eleições
proporcionais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 27-09-01

· ).00 Nelson Trad (PTB - MS)
· 0:25 Antonio Cartas Pannunzio (PSOB - SP)
- 0:50 Inácio Arruda (Bloco PCdoS - CE)
"1 :15 Pedro Eugênio (Bloco PPS - PE)
- ':40 Jurandtl Juarez (PMDB - AP)
· 2:05 Lúcia Vânia (PSDB - GO)
· 2:30 José Pimentel (PT - CE)
- 2:55 Eduaroo Campos (Bloco PSB - PE)
- 3:20 Edir Oliveira IPTB - AS)
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I - COMI~,SÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSIÇ \0 EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a sessão
Última S~ ssão: 21/09/01

A PROPOSlt Ao ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO Df LEI N° 4.495/01 - do Sr, Antônio Cambraia - que 'que ooncede isenção do IPI a máquinas e
equipamentos :lgrícolas',
RELATOR: OI 'utado NILSON MOURÃO

COIIIISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA '

Local: Plenárit 13. Anexo 11
Horáno:9h30r 'n

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Reque, .mentos:

Dos Senhore Dr. Hélio e Alberto Goldman, solicitando a realização de AudiêncIa Pública para discussão e
avaliação ac€' ca dos padrões da TV Digital no Brasil.

Do Senhor M ,rio Assad Júnior, solicitando que sejam convidados os Srs, Presidentes da TELEMAR, ANATEl.
TELEFÚNICA EMBRATEL e IDEC. para debaterem a questão tarifária nas telecomunicações.

B - PropOf ições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:
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PROJETO DE DI:..CRETO LEGISLATIVO N° 698198 - do Sr. Fernando Ferro e outros - que "re"aga artigos do
Decreto nO 2.615, ,ta 03/06198, que regulamenta o SElNiça de Radiodifusão Comunrtâria·.
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: contrtrio

PROJETO DE LE~ NO 226199 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre divulgação nos meios de I omunicaçáo de
gravação lelefOnica Clandestina e dá outras providências".
RELATOR Depull.tdo JORGE BITIAR
PARECER: contrário

c -Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

TVR N° 03100 - de Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato const:inte da Portaria
nO 116, de 3 de auril de 2000, que autoriza a FUNDAÇÃO EDUCATIVA E SOCIAL DE PIRES DO RIO, B executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclUSividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pires do Rio,
Estado de Goiás'
RELATOR: DeptJt1do OLIVEIRA FILHO
PARECER: favoravel

TVR NO 145/00 • do Poder Executivo· que 'submete à apreaação do Congresso Nacional o a'o constante do
Dacreto de 17 de julho de 2000. que renova concessão à RÁDIO OIFUSORA MATOGROSSEN3E LTOA., para
explorar serviços de radiodifuslio. a partir de '0 de novembro de 1993, na cidade de Corumbé. ,-:stado do Mato
Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS
PARECER: favorsvel

TVR N° 191/00 - do Poder Executivo - que 'submete à apredação do Congresso Nacional o a.o cons1ante da
Portana nO 356. oe 24 de julho de 2000, que renova a permISsão para a RÁDIO TRANSAMERICA, DE BRASiLlA
LTOA. para explcrar, pelo prazo de dez anos. sem direilo de exclusividade. serviço de radiodift são sonora em
frequência moduJdda. na cidade de Brasília, Distrito Federa".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA
PARECER: favorcvel

TVR N° 253100 - do Poder Exacutivo • que "submete à apraciação do Congresso NacIonal o ato constante da
PortBfla fi" 357, de 24 de julho de 2000, que renova a perrmssão outorgada à RÁDIO CULTURA DE
FERNANDÓPOliS LTOA., para explorar. por dez anos, a partir de 17 de outubro de 1993. sem direito de
exclUSIvidade, 5eloIiço de radiodifusão sonora em freqüêncIa modulada. na CIdade de FemandópoJlf Estado de São
Paulo"
RELATOR: Deputado MAURILlO FERREIRA LIMA
PARECER: favon'vel

TVR N° 275J00 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constal)te da
Portaria nO 323. ce 5 de julho de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESEWOlVIMENTO
CULruRAL E AR rlSTlCO DE ANAHY a exacutar. pelo prazo de três anos, sem direito de eKclusivi.1ade, sElNiço de
radiodifusão comunitária, ne cidade deAl1ahy. E~tado do Paran'".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favOft.vel

TVR N° 279100 • do Poder Executivo - que 'submete à apreciaçAo do Congresso Nacional o ato constante da
Portarl8 nO 330, da 5 de julho de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE NOVA H1DROLÂND1A
AMNOHI a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radlOdifusãc comuni1ária, na
cidade de Hidrolândia. Estado do Cear'".
RELATOR: DepulaOO GASTÃO VtEIRA
PARECER: favon,vel

TVR N° 353JOO - \.lO Poder Executivo - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato da Portaria nO 391,
de 31 de julho de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA - NORMÁRIO SALES a
eK6cutar, pelo prálo de três anos. sem direito de exClusividade, sBfViços de radioditusão oomumlá ia na cidade de
Jussarl. Estado d:.t Bahia'.
RELATOR: Deputado JORGE BITIAR
PARECER: favora..e1

TVR N° 367/0() - do Poder executivo - que "submete à apreclaçlo do Congresso Nacional o ato constante da
Por1ana n° 346. ae 17 de julhO de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ::OMUNITARIO,
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BENEFICEN~ :: ~ CULTURAL. DE OLlV~NÇA a executar. pelo prazo de Irês anos, sem direito de exclusividade,
serviço de rac Lldlfusão comunitária, na cidade de Olivença, Estado de Alagoas'.
RELATOR: O, iJutado CORAUCI SOBRINHO
PARECER: ta'orável

TVR N° 4531, O - do Poder EXBClIÜVO • que "submete à apreciação úo Congresso Nacional o ato constaflte da
Portaria nO 4(.\ .•de 14 de agosto ~e 2000. que autoriza a CONSTELAÇAO ASSOCIAÇÃO CULTURAl a executar,
pelo prazo de .\ es anos. sem dlreíto de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Chapadão
do Ctu, E3tile, aa Gol~-.

RELATOR: D, putado MAURluo FERREIRA liMA
PARECER: fa ·arável

TVR N° 571/lJ - do Poder Executivo· que 'submeta à apreciação CIO Congresso NaCional o alo constante da
Portaria nO d· 14 de selembro de 2000, Que autoriza a .4.SS0CIAÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS
HUMA~~~ - I.C:DH, a execut.ar, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifudo
comumtana n. Cidade de Paral50 do Tocantins, Estado do Tocantins".
RELATOR~ Dl putado MAURíLIO FERREIRA UMA
PARECER: fa urá'Wel

TVR N° 575/1 () - do Poder Executivo· que "submete à apreciação 00 Congresso Nadonal o ato constante da
Portaria nO 56 ~. de 14 de setembro ele 2000, que autoriza a ASSOCIAÇAo COMUNITÁRIA DA VILA SANTA RITA
DE CASSIA a eX&clJtar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusIVIdade, serviço de radiodifusão comunitária
na ciàade àe I tllotas, Estado do Rio Granoe do sur.
RELATOR: Dl pulado AUGUSTO FRANCO
PARECER la orá'Wel

TVR Na 6021\ ::. • do Poder Executivo· que "submete à apreclaçilo 00 Congre6S0 Nacional o ato constante da
Portaria na 65" de 19 de outubro de 2000. que autoriza à ASSOClAçAO COMUNITÁRIA DE CULTURA, LAZER E
ENTRETENI~·~NTO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA, a executar, pelo prazo de três anos. sem direito
de exclusl'W\da je, serviço àe radiodifusão comunilària. na cidade de Nuporaf198, Estado de São Paulo·,
RELATOR: D. pulado JORGE PINHEIRO
PARECER: la arável

TVR Na 610ll (', • do Poder Executivo· que ·submete à apreciacilo 00 Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 6L .de 25 de outubro de 2000, que alJlo~ a ASSOCIAÇAo DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA
NOVE DE JU _HO. a executar, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, " 1 cidade de Palmeira Estado do Piaur.
RELATOR D( uutado ROBERTO ROCHA
PARECER: L oràve)

TVR Na 625/\ G • do Poder Executivo - que 'submete à apreciação ('o Congresso Nacional o ato constante da
Portaria na 7C 9, de 14 de novembro de 2000. que autoriza o INSTlTtJTO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE
SANTO ANT( NIO DA CACHOEIRA a executar, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão c )munitária na cidadil de Plracala, Estado Cls São Paulo".
RELATOR: Dt [lUtado GUSTAVO FRUET
PARECER: fa 'llrável
VISTA à Depll3da Ângela Guadagnln, em 12/09/01

TVR Na 640llO - do Poder Executivo - que "submete à apreciação 00 Congresso Nacional o ato coostaflÚl do
Decreto de 6 le dezembro de 2000, que renova concessão outorgada !I RÁDIO CIDADE DE MARIUA L.TDA. para
explorar, pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda mériia, na
cloade de Ma. lha, Estado de São Paulo.
RELATOR: Dl ;lutado WIGBERTO TARTUCE
PARECER lavrável

TVR N° 717/1 i . do Poder Executivo - que "submete fi apreciação do Congresso Nacional o alo constélf1te da
Portaria na : 43, de 12 de dezembro de 2000. que alltoriza a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁR:C) DE L.UCR~CIA - ADECOL. a executar, pelo prazo de trés anos, sem direito de exclusi'llidade.
serviço de racodifusão comunitária, na cidade de Lucrécia, Estado do RIO Grande do None".
RELATOR: D. pulado lUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: fa 'orável

TVR Na 71911 1 - do Poder EXClcuti'Wo - que 'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato conslante da
Portaria nO 7 5, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇAO CULTURAL COMUNITÁRIA DE
ITAINÓPOLl~ - ACCI. a executar, pelo prazo de três anos. sem atreito de exclusividade. serviço de radiocifusão
comunitária. r 3 cidade de Itatnópolis, Estado do Plaur.
RELATOR: D.putadoCORAUCI SOBRINHO
PARECER: faJorá'Wel .
TVR Na 723/1 1 - do Poder Executivo· que "submete à apreciaçao do Congresso NaClOOal o ato constante da
Portaria nO 7.:.J, de 12 de deZembro de 2000, Que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO
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RIBEIRÃO a eXEII...utar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusã,) comunilãria. na
cidade de Ribelrto. Estado de Pernambl.lCO",
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ
PARECER: favorclvel

TVR N° 730/01 do Poder Executivo - que "submete li apreciação do Congresso Nacional o ;,lto constante da
Portana nO 768. Ia 12 de dezembro de 2000, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE '~OMUNICAÇÀO

00 MUNIClplO DE T1MBAÚBA DOS BATISTAS - RN a executar, pelo prazo de três anos sem direita de
exclusividade, serviço de radiodlfulil1o comunitária, na cidade de Tlmbaúba l105 Batistas, EstadO 00 RIO Grande dO
Norte".
RELATOR: Depotado JOSÉ ROCHA
PARECER: favoravel

TVR NO 736/01 • do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ~to constante da
Portaria nO 752. Je 12 de dezembro de 2000. que autorIZa a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ~IODIFUSÀO
BELVEDERE DJ'. CIDADE DE ITAÚNA a executar serviço de radiodifudo comuniIaria, pelo prazo oe três anos. sem
dintito de exclUSividade, na cidade de Itaúna, 00 Estado de Minas Gerais ".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: favolável

TVR N° 139101 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 758,.Je 12 de dezembro de 2000. que autOriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA - CULTURA E SAÚDE a
executar serviço de radiodlfusAo comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. na cidade de
Catapônia. Estado de GoIás".
RELATOR: DeputadoJOS~ROCHA
PARECER favor8vel

TVR NO 744/01 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria rf 777. de 20 de dezembro de 2000. que autoriza a ASSOCIAÇAo DE CULTURA E COMUNICAÇÃO
CIDADE DA P.. ..z a executar serviço de radiodifusAo comunitàlia, pelO prazo de Irês anos sem direito de
exclusividade, na cidade de Poloni. 00 Estado de São Paulo·,
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANElLO
PARECER: favorável

TVR NO 746/01 •• , Poder Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 179 de 12 de dezembro de 2000. que autoriza a ASSOCIAÇA.O PARA O DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO DE RADIODIFUSÃO DO BAIRRO DA ASSEMBLEIA DE INCENTIVO A CULTURA, ARTE,
ESPORTE E LJoZER - ASDERBAICA, a executar serviço de radiodifusão wmunitária, pelo prazoje três anos, sem
dirello de axclus ,idade, na cidade de Cruz das Almas, no Estado da Bahia",
RELATOR: Depulcldo MARÇAL FILHO
PARECER: favcrável

TVR N° 749101 - do Poder Executivo· que ·submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 161e abril de 2001, que outorga concessão à FUNDAÇÃO ORLANDO ZOVICO p,ua executar, pela
prazo de quinze anos. sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos. serviço ,18 radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Umeira, Estado de São Paulo".
REL.ATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favcrável

TVR NO 759/01 - do Poder Executivo· que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 40. ,le 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE OL:RICURI- AB.O a
executar, pelo prazo de três anos. sem díreito de exclusividade. serviço de radiodifusão comuni'ária na cidade de
Ouricuri, Estack.' de Pemambuco·.
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: fal/Ufável
VISTA ao Depui.ado Luiz Piauhylino, em 19/09/01

TVR N° 760/01 - do Poder Executivo - que ·submete li apreciação do Congresso Nacional c ato constante da
Portaria n° 46, de 22 de feveràro de 2001. que autorize a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DE SÃO
JOS~ EIt execular, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Carplna. Estado de Pernambuco",
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO
PARECER: favllrável

TVR NO 76510 - da Poder Executivo • que "submete li apreciaçAo do Congresso Nacional c ato constante da
Portaria n° 82. de 22 de fevereiro da 2001, que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL. RAOlO BUIQUE FM a
executar. pelo 'lrazo de Irês anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuslo comunItária na cidade de
Buíque, Estado de Pernambuco",
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável
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TVR N~ 801/1 1 • do Poder ExecutiVo - que 'submete à apreciação 00 Congresso Nacional o ato constaote da
~ortaria na 217. de 18 de abril de 2001. que autoriza a ASSOCIAÇÀO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA DI CURRAIS NOVOS, a executar pelo prazo de três anos sem direito de exclusividade serviço de
radiodifusão c Jmunitária, na cidade ele Currais Novos. Estado do Rio Grande do Norte·. .
RELATOR: Dl putado MARÇAL FILHO
PARECER: faorével

lV'R N° 6ZZl1 1 - uu Puoor execuUvo • Que "submete à apreciação do Congresso NacitmaJ o ato constallte do
Decreto de 1 de junho d~ 2001, que oolor~a col'lC&$lião iI FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA para
executar, pele prazo de qulnte anos, sem direito de exClusiVidade, servIÇo de radiodifusão de sons e imagens. com
fms exclusiva, lente educativos, na cidade de Aparecida, Estado de São PClutO·.
RELATOR: DI putado MARCOS AFONSO
PARECER: f'JClrável

TVR N~ B781i 1 - do Poder Executivo - que 'submete à apreciação 00 Congresso Nacional o ato constallte da
Portaria na 7' f, de 28 de dez&mbro de 2000. que autoriza a ASSOCIAÇAo COMUNITARIA ALTERNATIVA DE
RADIOOIFUS,O, a executar pelo prazo de três anos, sem direi\o de exclusividade, serviço de radiodifusio
comunitária, f' I cidade de São Lourenço. Estado de Minas Gerais'.
RELATOR: 0\ rJulado NEY LOPES
PARECER: ta' arável

TVR N° 89611 1 • do Poder Executivo • que ·submete à apreciação 00 Congresso Nacional o ato consta.te da
Portaria nO 1, de 8 de fevereiro de 2001, que outorga permissão à i=UNDAÇÃO EDUCATIVA DE URÂNIA para
executar, paI< prazo de dez anos, sem d'lrelto de exclusivlclêde, servIço de radiodifusão sonora em freqili6ncla
modulaCél, COI I fins exclusivamente ecrucativos. na cidade de fernSfldópoJis, Estado de São Paulo·.
RELATOR: O. putado FRANClSTCN10 PINTO
PARECER: fa arável

l\/R N° 901/1 1 - do Poder Executivo - que "submetEI â apreciação Qu Congresso Nacional o ato constallte da
Portaria nO 4 5, de 14 de agosto de 2000. que autoriza a FUNDAÇÃO DE RADlO DE FUSÃO COMUNITARIA
CARLOS PEr EIRA. a executar pelo prazo de três af1os. sem direito de exclusivídade, serviÇO de radiodifusão
comunitária. " • cidade de Santa Luzia, Estado da Bahia"
RELATOR: Dl pulado FRANCISCO COELHI)
PARECER: fa ':->rávet

PRIORIDADE

PROJETO OEo LEI N° 200-BJ91 - do Sena,,· Federal - que" fixa critérios para a divulgação de resultado de pEl6qui5a
de opinião PlJt Ilca e dá outras providências". (Apenso: PL nO 4.031/01)
Rc:LATOR: D, ,)ulado NELSON PROENÇA
PARECER: Cl nriria a este e ao PL na 4.031/01, apensado
VISTA ao Del ulado Jorge Bittar. em 20J06I01

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

PROJETO DE LEI N° 2.940/97 - do Sr. João pjzzolatti - Que "dispõe sobre o Dia NaCional de Prevenção do Álcool e
das Drogas. e dá outras providências". (Apensos: PL's nOs 3.317100 e 3.827/00)
RELATOR: D' putado LUIZ MOREIRA
PARECER: f<: lorável a este e aos PL's nas 3.317JOO e 3.82710Q, apensados, com substilutivo.
VISTA ao Del \JtadoPaudemey Avellno. em 17111199

PROJETO O LEI N° 3.481-AI97 • do Sr. Marçal Filho - que "dispae sobre os critérios para a veiculação de
propaganda L .marclal do Governo Federal nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens·.
RELATOR: OPLltado LUIZ PIAUHYUNO
PARECER: t. 'Iorável a este e ao subsblutivo adotado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Publico.

PROJETO Ol LEI N° 1.185-A/99 - do Sr. Rubens Bueno - que' estabelece os critérios para outorga de conaes$ão.
permissão ou .1utorizaçàO para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens·. (Apenso: PL n

D
3.426100)

RELATOR: O ,putado LUIZ P1AUHYLlNO
PARECER: f;·vorável a este, com emenda. e contrário ao PL 3.426100, apensado.

PROJETO D~ LEI W 1.758199 - do Sr, Pedro Femandss, que "dispõe sobr~ a obrigatoned.ade de as empresas
prestadoras ... , serviços de telecomunicações colocarem. nos aparelhos tele~1lICOS d~ terminais fix~, dl~posliVO de
feiJistro de P' ISOS e de número de chamadas realizadas. e dá 0utr811 providêooas .(Apensos: PL s n s 2.225199,

3085/00, 3.7'5100 e 4.726101 l·
RELATOR C· :pulado MARCELO BARBI ERJ
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PARECER: favoravel a este. com emenda, e contrário aos PL's nos 2.225199. 3.085/00, 3.79''/00 e 4.726/01.
apensados.

PROJETO DE LEI N° 3.339/00 - do Sr. Luiz Bittencourt - que -acrescenta artigo à lei nO 9.472. ce 16 de julho de
1997, limitando lS tarifas a serem cobradas pelas prestadoras do serviço de telefonia fixa p&08 serviços que
especifica".
RELATOR: Depulado SALVADORZIMBALDI
PARECER: favor3vel

PROJETO DE LFI N° 3.557-NOO - do SI. Marçal Filho - que -acrescenta o art. 109-A à Lei n° 9.472. de 16 de julho
de 1997'.
RELATOR: OepYlado SILAS CAMARA
PARECER: favorável. com emenda, a este. e contrário à emenda da Comissão de Defesa do Consumidor. Meio
Ambiente e Mincrias.
VISTA CONJUN rA aos Deputados Júlio Semeghini e Mário Assad Júnior, em 30105101
VOTO em separado, contrário. dos Deputados Júlio Semeghmi. Mário Assad Júnior. Salvador ;imbaldí e Benito
Gama, em 20106;01

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 01. Anexo I1
Hora: 9tI

A. - Redações Finais:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 751/2000 - da Comissão ae Ciência e Tecnologin, Comunicação e
Informática (MSC 560/2000) - que "aprova o alo que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Care8Çu
a executar serviçO de radiodifusllo comuniténa, na localidade de Careaçu, Estado de Minas Gerais.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE ,EI N° 4.151A198 - do Sr. Ped. v Valadares - que "inslitul. nas convenções e aCllrdos coletivos de
trabalho, o Contrato de Primeiro Emprego".
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA.
VISTA ao Oeput:ado Gerson Peres. em 07/0812001

B • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URG~NCIA

PROJETO DE LEI N° 84A11999 - do Sr. Luiz Piauhyhno - que "dispõe sobre os Crimes com~tidos na área de
informática. SLas penalidades e dá outras providências·. (Apensados: PL 2.557/2000, P _ 2.55812000. PL
3.796(2000).
RELATOR: D~utadoLEO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados; e. no memo. pela
aprovação deste, nos termos do substitutivo. e pela rejeição dos PLs nOs 2.557/2000. 2.55812000 e 3.79612000.
apensados.

PRIORIDADE

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 2.482BI1989 - que "cria e regulamentf o Fundo NaCional
de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e dá outras providências".
RELATOR: OeuutadoANTONIO CARLOS KONDER REIS.
PARECER: pela injuridicidade e má técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4,58511990 - do Senado Federal (PlS 369/1989) - que "dispõe sobre a tranitação da medida
provisória e dá outras providências", (Apensado: PL 1.24111988).
RELATOR: Deuutado ZULAII: COBRA.
PARECER: pela Inconstitucionalidade deste e do PL fi> 1.241188. apensado,

EMENDAS OfERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 3.7068/1993 - que "reyularr enta o inciso VII do
artigo 5° da Ccnstituição Federal".
RELATOR: Deputado S~RGIOMIRANDA
PARECER: pela constitucionalidade. jUlidlcidade.léalica legislativa e, no mérito, pela aprovação com subemenda à
Emenda de oG 7.
VISTA ao Deputado Aldir Cabral, em 30/05/2001.
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o Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado, em 31/05/2001.

PROJETO DE LEI N° 602/1995 - do Se Beto Lelis - que "suprime o parágrafo 2° do art. 109 da Lei n° 4.737. de 15
de julho de 1965· Código Eleitoral". (Apensados: PL 712f1995, PL 2.946/2000, PL 2.947/2000, PL 4.292J1998).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, peJa aprovação deste e dos PLs
nOs 712/1995, 4.29211996 e 2.947/2000, apensados. nos termos do substitutivo e pela constitucionalidade,
iniuridicidade. técnica legislaüva e. no mérito, pela rejeição do Pl nO 2.94612000, 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: Oeputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislaüva e, no mérito, pela aprovação deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nos termas do substitutivo; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL n. 2.941 de 1997. apensado.

PROJETO ~E LEI N° 2.594/1996 • do Senado Federal (PLS 293/1995) - que "dispõe sobre as contas hospitalares
no Sistema Unico de SaUde e dá outras providências". (Apensado: PL 3.52211997).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legsilaüva deste e do PL 3.522/97, apensado, com
emendas.

PROJETO DE: LEI W 4.24112001 - do Sr. Fernando Zuppo - Que "acrescenla parágrafo ao art. 59 da Lei nO 9.504, de
30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições)", (Apensado: PL 4258/2001).
RElATOR: Deputado AlDIR CABRAL.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
apensado. nos termos do substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Antônio Almeida e Luiz Eduardo Greenhalgh. em 1810912001.

PROJETO DE. LEI COMPLEMENTAR N° 23/1991 - do Senado Federal (PLS 16411989) - 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 ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 6311991 - 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 92/1991).
RELATOR: Oepu1ado ÁTILA UNS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa deste, do PLC 92191. apensado e dos
substitutivos da Comissao de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior.

PROJETO OE LEI COMPLEMENTAR N° 12711992 - do Sr. Max Rosenmann. que "cria reserva do Fundo de
Participação dos Municípios, destinada aos Municipios que abrigam em seus territ6rios éreas naturais protegidas".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA,
PARECER: pela constitucionalidade. juridicldade e técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. com emendas.
VISTA ao Deputado Aldlr Cabral, em 31/0512001.
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado. em 06/06/2001.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTA.R N° HlO/1993 - do SI Paulo Bernardo - que "aUera a redação do art 1D
• inciso

I, alinea "g" da Lei Complementar nO 64, de 1990, que declara inelegívei o candidato que tenha tido contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insal'lável·. (Apensados: PLC 27/1995, PLC
32/1995. PLC 6211995. PlC 76/1996, PLC 17212000, PLC 173/2000)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS,
PARECER: pela injuridicidade e. no mérito, pela rejeição deste; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e. no mérito, pela aprovaçIlo, nos termos do substitutivo do PLC n. 27 de 1995, apensado; pela
injuridicidade oos PLCs ns. 32 e 62, de 1995 e 172 e 173, de 2000. apensados; e pela inconstitucionalidade do PLC
n. 76 de 1996 apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 16811993 - do Poder Executivo (MSC 616/1993) - que "dá nova rEK1ação
das allneas "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 2211999).
RELATOR: Deputado JA.IME MARTINS.
PARECER: pela conslilucionalida<le, juridicidade e técnica legislativB e. no mérito, pela aprovação deste e do PLC nO
22f1999, apensado, nos termos do substitutivo
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N· 15/1995 - do Sr. Remi Trinta - que "fIXa as alíquotas 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 ComLSsao de Finanças
e Trlbutaçlo e pela inconstitucionalidade do PLC n· 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 Federei na Câmara dos Deputados.
e di outras providências". (Apensados: PLC 19212001).
RELATOR: Deputado ZULAI~COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação deste e 00
apensado. nos termos do substitutivo.

DISPOSIÇOES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO 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 63611999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela admissibilidade desta, nos termos do substitutivo. e pela inadmissibilidade da apensada.

PROPOSTIl. DE EMENDIl. À COHSTITUIÇJl.O N° 460/1991 • do Sr. Augusto Hardes e outros - que "ins\itui o
Sistema de Controle Interno da AdminlstraçAo Publica, e dà outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela admissIbilidade, nos termos do substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTlTUIÇAO N° 12611999· do Sr. Zenaldo Coutinho e outros - que "dispõe sobre
Investigação de paternidade".
RELATOR: Depulado IBRAHIM ABI·ACKEl.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N· 12911999 - do Sr. DI'. Hélio e outros - que "acrescenta artigo às
Disposições Constitucionais Gerais".
RELATOR: Depulado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inadmissibiUdade.
VISTA ao Depulado Jarbas Lima, em 09/0812001.
O Deputado Jarbas Uma apresentou voto em separado, em 15/0812001

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N· 18311999 - do Sr. Marcos Cintra e outros - que . dispõe sobre o
Sistema Tributário Nacional".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N° 23712000 - do Sr. PaLJio Mourão e outros - que "irclui inciso XXX
no art. 22 da Consthulçlo Federal".
RELATOR: Depulado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela admissibilidade. com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 256/2000 - do Sr. Felter 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 Federar'.
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 27212000 - do Senado Federal (PEC 24/1999) . que "dá nova
redação á alínea"d' do Inciso I do art. 12 da Constituição e acrescenta artigo ao Ato das Disposiçôes Constitucionais
Transitól'"las. assegurando o registro nos consulados de brasileiros nascidos no estrangeiro". (Apensados: PEC
1311999, PEC 38211996).
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela admissibilidade desta. e das PECs nOs 382/96 e 13199. apensadas.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 307/2000 - do Sr. Coriolano Sales e outros - que "altera a redação
do artigo 6° da Constjuição Federal para incluir o "créOoo" como direito socIar.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORWA.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 436/1997 • do Sr. Padre Roque - que "susta os efeitos do art. 4· do
Decreto nO 2250, de 11 de junho da 1997, do Poder Executivo, que dispõe sobre a vistoria em imóvel rural
destinado à reforma agrária e dá outras providências". (ApensadoS: PDL 43711997).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
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PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição deste e do apensado.
VISTA ao Deputado José Genoíno. em 05/0412001.
Os Deputados José Genoíno e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram votos em separado.

Setembro de 2001

PROJETO DE LEI N° 1.8608/1991 • do Sr Luiz Moreira - que "dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem
aérea".
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL,
P I\RECER: pela "'iuridicidade e má técnica legislativa.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 2.336C11991 - que "altera dispositivos da Lei na 5,869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mértlo, pela aprovação.
VISTA ao Deputado José AntOnio AJmeida, em 24/05/2001.
O Deputado José AntOnio Almeida apresentou voto em separado. em 29/05/2001.

PROJETO DE LEI N° 335/1995 - da Sra. Fátima Pelaes· que "dá nova redação ao art. 89 da Lei na 7.210, de 11 de
julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata das penitenciárias de mulheres". (Apensados PL 1.85811996, PL
3.40211997),
RELATORA: Deputada ZULAJI: COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e, no méfito, pela aprovação deste. dos
apensados e do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Famllia, com subemenda.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 17/05/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/0612001.

PROJETO DE LEI N° 71511995 - da Sra. Teima de Souza· que "acrescenta artigo à Lei na 7.716, de 05 de janeiro
de , 989, que define crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor". (Apensados: PL 1.02611 ~5),
RELATOR Deputado JOSI: GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação deste e do PL nO
1.026/95, apensado.
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochio. Vicente Arruda e LUIZ Eduardo GreenhaJgh, em
2210512001
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/06/2001.

PROJETO DE LEI N° 1.069/1995 - do Sr. Fernando Gabeira - que "rel/oga os artigos 217 e 218 do "ecreto-Iel nO
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal". (Apensados: PL 1.195/1995).
RELATOR: Deputado IBRAHJM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do apensado e, no mérito, pela
aprovação deste. com emendas, e rejeição do PL nO 1.195/1995, apensado.
VISTA ao Deputado André Benassl, em 0810812001.
O Deputado André Benassi apresentou voto em separado, em 14/0B/2001,

PROJETO DE LEI N° 1.256BJ1995 • do Sr. Eujácio Simões - que "cria incentivos ao turismo nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constituciOnalidade, juridicidade e técnica legislaliva deste e da Emenda da Comissão de Viação e
Transportes. nos termos do su~tilutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.34211995 - do Sr, João Paulo· que "altera os artigos 743 e 746 do Código de Processo
Penal",
RELATOR Deputado JOSI: ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridiciàade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovaçao, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.535N1996 - do Sr. Marcia 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 Injurldiciàade deste e pela injuridicidade do substitutivo da Comissão de
Finanças e Tibutação.

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 simbolos nacionais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa e, no mérito, pela rejeicão.

PROJETO DE LEI N° 4.833N1998 - do Sr. Paulo Paim - que "define o crime de veiculação de informações que
induzam ou incitem a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, na rede
Internet, ou em outras redes destinadas ao acesso público"
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BI\TOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidaàe, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e da emenda
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
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PROJETO DE LEI N° 242A11999 • do Sr. José Machado· que "dispôe 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 ANTONIO 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 26/0612001.

PROJETO DE LEI N° 2.81812000· do Sr. Albérico Filho - que "modifica a pena do art. 214 do Deereto-Lei n" 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.354/2001 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera artigos da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código 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.

EMENDAS DE PLENÁRIO, EM SEGUNDO TURNO, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 106E11992 - que "institui o
Código de Etica e Decoro Parlamentar da Cêmara dos Deputados" .
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: a ser proferido.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 61/1995 - do Sr. Padre Roque - que "institui a Tribuna Livre na Câmara dos
Deputados·.
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 131/1997 - do Sr. Neiva Moreira e outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a Investigar as denúncias de compra de votos de Deputados com a finalidade de fraudar
deliberação da Câmara dos Deputados sobre a PEC na 01195, que trata da reeleição dos mandatos executivos",
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA.
PARECER: pela inoonstiluciooalidade, injuridicidade. boe técnica legislativa e, no mérito, pela reieíção.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 8812000 - do Sr. lnaldo 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 ND 511995· do Sr. José Genoíno· que "recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem,
acerca da constituciooalidade 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° 6J1995 - do Sr. Wilson Braga - que "recorre da decido do Presidente em Questão de Ordem, a
propósito do recebimento e distribuição, para trAmite na Casa, da Proposta da Emenda à Constituição na 21. do
Poder Executivo, que "modifica o sistema de previdência social. estabelece normas de transiçao e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pelo não provimento.

RECURSO N° 5811995· do Sr. OtJilio Pisaneschi· que "recorre ao Plenário, na forma do ar\. 164. parágrafo 2°, do
Regimento Interno, contra a decisão de prejudicialidade do Projeto de Lei nO 567-A, de 1995, que "dispOe sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabelecimentos de ensino no Pais",
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo provimento.

RECURSO N° 59/1996 - do Sr. Milton Temer - que "r8COlTe de decido da Presidência em Questão de Ordem,
levantada acerca da definição da expressA0 "Interesse Individuar, no art. 180. § 6°, do Regimento Interno·.
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pelo não provimento.

OFICIO N° 1.683/1999 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 1°, da
Constituição Federal, para apreciar denúncia contra o Deputado Federal Hélio Calixto Costa".
RELATOR: Deputado NELSON TRAC.
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PARECER: pela concessão da licença.

OFIcIO N° 1.444/2000 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia, nos termos do art. 53, § 10 da
Constituição Federal, para apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Remi AbrelJ Trinta"
RELATOR: Deputado JOSt:: GENOfNO.
PARECER: pela concessão da licença.

OFICIO N" 2.15512000 - 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 JOsE: GENOINO.
PARECER: pela concessão da ticença.

OFíCIO N° 2.50712000 - do Supremo Tribunal Federal- que "solicita à Câmara dos Deputados. nos termos do artigo
53. § 1°. da ~nstltuiçAo 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 CONSmUCIONAL (art. 223 CfC 64. §§ 2° • 4° da CF/SS)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.129/2001 - da ComissAo de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1714/20(0) - que "aprova o ato que outorga concessão à Cable-Link Operadora de Sinais de TV a
Cabo LIda .. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Brasflia. Distrito Federal".
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.804/1993 • do Poder Executivo (MSC 256/1993) - que "altera os dispositivos do Código de
Processo Civil sobre a uniformização dajurisprudência". (Apensados: PL 4.627/1994).
RElATOR: Deputado PAULO MAGALHAES.
PARECER: pela aprovação quanto ao mérito do PL nO 3804193 e rejeição do Pl nO 4.621194, apensado.
(Recurso nO 02195 - estes PLs retomam à CCJR apenas para análise do mérito)
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Roberto Batochlo, Vicente Arruda, Fernando CoruJa, LUIZ Eduardo
Greenhalgh e José Antônio Almeida, em 18/09/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.090Al1996 - do Senado Federal (PLS 69/1996) - que "denomina "Professor PolIguar Matos"
a Escola TéCllica Federal de Pernambuco - Unidade de EnSino Descentralizado - Pesqueira".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, jundicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 3.345A11997 - do Senado Federal (PLS 8/1996) - que "proíbe 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 Injurídicidade deste e do PL 2.723/97. apensado; e pela constitucionalidade
e juridicidade do PL 2.659198, apensado; e. no mérito, pela rejeição de todos.

PROJETO DE LEI N° 3.717A11997 - do Poder Executivo (MSC 1168/1997) - que "altera a denominação da ponte
sobre o Km 316,5 da BR-1581RS"
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: peta constitucionalidade, jurididãade e técnica legislativa

PROJETO DE LEI NO 4.747/1998 - do Senado Federal (PLS 165/1997) - que "acrescenta artigo ao Código Civil (Lei
n° 3.071, de 1°de janeiro de 1916) e parágrafo ao art. 129 do Código Penal (Decreto-lei nO 2.848, de 7 de dezembro
de 1940)".
RELAlOR: 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 28/0812001.

PROJETO O;:: LEI NO 1.65611999· do Senado Federal (PlS 26711999) - que "altera a Consolidação das Leis do
Trabalho. aprovada pelo Oecreto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943, para dispor sobre a estabilidade do
empregado portador do vlrus HIV e dá outras providências" (Apensado: PL 2.31912000).
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela constitucionalidade, Jurldicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE LEI NO 3.47612000 - do Poder Executivo (MSC 111212000) - que "altera a Lei nO E.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civir'. (Apensado: PL 3.937/2000).
RELATOR: Deputado INAlDO LEITÃO.
PARECER: a ser proferido.

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.915A11992 • do Sr. Jaques Wagner - que "autoriza entidades filantrópicas que menciona a
explorar loteria de nümeros e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela Injurldicidade deste: pela constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Farnllia. nos termos do substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da emenda da Comissão de Finanças e Tributação, com subemenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Orlando Fantazzini e Zulaiê Cobram, em 2210812001.

PROJETO DE LEI N° 3.613A11993 - do Sr. Carlos Nelson - que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensA0 que especifica'. (Apensedos: PL 531/1999, PL 1.600/1996, Pl1.964/1996. PL
2.52911996, PL 3.40711997, PL 3.79211997, PL 3.86811997, Pl3.95311997, PL 3.9B6I1997).
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste. dos apensados e do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Famllia.
VISTA à Deputada Zulaiê Cobra. em 22/08/2001
A Deputada Zulaiê Cobra apresentou voto em separado, em 25109/2001.

PROJETO DE LEI N° 3638A11993 - do Sr. Luiz Moreira - que "institui normas para a utilização de técnicas de
reprodução assistida".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa, com emenda

PROJETO DE LEI N° 22311995 - do Sr. Fernando Ferro e outros 7 - que 'estabelece critérios para as liberações.
pela Secretana do Tesouro Nacional, dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-FCO", (Apensados: PL 378/1995. PL 78411995, PL 930/1995).
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela inoonstltucionalldade deste e dos PLs nOs 37811995 e 784/1995, apensados; e pela
constitucionalidade. jurldlcldade e técnica legislativa do PL nO 93011995, apensado. e das duas emendas da
Comissão de Finanças e Trlbutaçêo, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. em 16105/2001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 12109/2001.

PROJETO DE LEI N° 526A11995 - do Sr. Feu Rosa· que "assegura ao idoso com oitenta anos de idade, em estado
de carência, o beneficio que especifica".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 577AJ1995 - do Sr. Edlnho Araujo - que "permite a reversão de aposentadorias. nos casos que
especifica-o
RELATOR: Deputado AlCEU COLLARES.
PARECER: pela inconstitudonalidade deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnie<: legislativa do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Famllia. com subemendas,

PROJETO DE LEI N° 592811995· do Sr. Rita Camata· que "introduz alterações no artigo 396 da Ccnsolidação das
Leis do Trabalha - CLr'.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Famllia. com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 703A11995 - do Sr. Celso Russomanno - que "sUara o artigo 106 de Lei n° 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 CONJUNl'A aos Oeputados Fernando Coruja e Geovan Freitas, em 05106J2001.

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 constitucionaUdade, juridicidade e técnica legislativa. nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 08lO8f2001.
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PROJETO DE LEI N° 7658/1995 - do Sr. Julio Redecker - Que "acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-Lei nO
37, de 1B de novembro de 1996, Que "dispõe sobre o Imposto de Importação. reorganiza os serviços aduaneiros e
dá outras providências'.
RELATOR.: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER: pela constituciOllalldade, juridicidade e técnica legislativa deste. do Substitutivo da Comissão de
Economia. Indústria e Comércio, oom emenda e subemendas.

PROJETO DE LEI N° 872A11995 - do Sr. Nelson Trad - que "altera dispositivos da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990, que "dlspOe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências". relativos à adoção
intemacinar.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela ool1stitucionalidade, iuridicidada, técnica legislativa a, 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 "dispOB 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 27106/2000.

PROJETO DE LEI N° 910B/1995 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a interrupção 1\0 fornecimento de água
por falta de pagamento, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO.
PARECER: pela 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 nO 5.452. de 1° de maio de 1943, a fim de alterar a
jornada de trabalho durante o aviso prévio e determina outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES,
PARECER: pela constitucionalidade, jurid\ciOade e técnica legislativa deste e do substitLIllvo da Comissllo de
Trabalho, de Administração e Serviço PUblico, nos lermos dos substitutivos

PROJETO DE LEi N° 1149/1995 - do Sr. LUIZ Mainaroi - que "estabelece forma de tributaçao na importaçao de
mercadonas oor peqU$\()s comerciantes e dá outras providências".
RELATOR: O. ')utadoLl:O ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, nos lermos do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO 'E LEI N° 1221A11995 - 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: DepCltado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurídicidade, inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela rejeiç~o.

PROJETO DE LEI N° 1.3888/1995 - do Sr Júlio Redecker - que "cria o Programa de Segurança Veicular 
PROSEGVE. e dá outras providências"
RELATOR: DaputadoANDRÉ BENASSI
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Substituti\lo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 2.78211997 - do Sr. Jose de Abreu - que "atribui valor de documento de identidade à Carteira
de Terapeuta Holístico"
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER. pela inconstituciooalidade, iniuridicidade e, no mérito. pela rejeição.

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
3.427/1997, PL 3430/1997, PL 3.448/1997, PL 3.505/1997, PL 3.514/1997, PL 3744/1997).
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade, má técnica legislativa e, no mérito pela rejeição deste e dos
apensados.
ViSTA ao Deoutado Jarbas Lima. em 08/0B/2001.

PROJETO DE LEI N° 3.446C/1997 - do Sr. Enio Bacci - que "cria a Semana de Educação Para Vida, nas escolas
publicas de todo o País, e dá outras providênCias".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER. pela constitucionalidade. juridicida<le e técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 3.632A11997 - do Sr Agnelo Queiroz - que "determina que os estabelecimentos de ensino
foodameotal e médio ooloquem armários à disposição dos alunos para a guarda do material didático".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emendas.
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PROJETO DE LEI N° 3.994B/1997· do Sr. Enio Bacei· que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches públiefls
para crianças portadoras de deficiências f1sicas e mentais e dá outras providências",
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BII.TOCH\O. . _
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade e técnica legislativa deste e das emerldas da Comlssao de
Educação, Cultura e Desporto, corn emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.040Al1997· do Sr. Paulo Paim • que "altera dispositivo do art. 69 da Lei n' B.212. de 24 de
julho de 1991, e dá outras pfOvidências".
RELATOR: Deputado JOSI:: DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.089A11998 • do Sr. Enio Bacei - que "institui o exame ginecológico preventivo gratuito,
inclusive exame demamografia, custeados peto SUS". (Apensados: PL 44111999, PL 848/1999).
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juricicidade e téenica legislativa deste e dos apensados, nos termos dOs
substitutivos, e pela oonstitucionalldade, juridicldade e técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 4.433A1199B • do Sr. Cunha Bueno - que "estabelece normas pere identificação das empresas
executoras de obras públicas·,
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pele constituclonelidade, jurldlcidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.678/1998 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "modiflca a redação do § 4° do art. 24 da Lei nO
4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pele constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Ineldo 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 JOSI:: GENOINO.
PARECER: pela oonstitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI I ° 4.82711998· da Sra. Zulaiê Cobra - que "institucionalize e disciplina a mediação, com método
de prevenção e soluçáo consensual de conflitos·.
RELATOR: Deputado II::DIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidede, técnica legislativa e, no mérito. pela aproveção.
VISTA CONJUNT~ aos Deputados Jarbas Lima, José AntOnio Almeida e Vicente Arruda, em 14108/2001.

PROJETO DE LEI N° 9N1999 - do Sr. Paulo Paim· que "altera a Lei n° 8 009, de 29 de março de 1990, que "dispOe
sobre a impenhorabilidade do bem de famllia".
RELATOR: Deputado LI::O ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 102B/1999 • da Sra. Maria Elvira - que "dispõe sobre a comercialização da preservativos
masculinos de látex de borracha".
RELATOR: Deputado ZULAt!:. COBRA.
PARECER: pela oonstitucionalidade. juridicidade e técnice legislativa. com emenda.

PROJETO DE LEI N" 135A11999 • do Sr. Bispo Rodrigues· que "torna obrigatório o registro dos casos de
desnutrição junto ao Ministério de Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde pelos órgãos que especifica
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 259A11999· da Sra. Esther Grossi e Ben-Hur Ferreira - que "dispõe sobre 8 obrigatoriedade
da inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da tamélica "História e Cultura Afro-Brasilelra" a da outras
providências",
RELATOR: Deputado ANDRI:: BENASSL
PARECER: pela oonstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 29511999 - do Sr. Enio Bacci - que "regulamenta 8 exiblçêo. em JÚri, de fotografias
sensacionalistas e dá outras providênCias". (Apensados: PL 29611999).
RELATOR: Deputado II::DtO ROSA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do apensado.

PROJETO DE LEI N° 382A"999 • do Sr. Nilson Mourão e outros - que "dispõe sobre a mudança do nome do
Aeroporto Internacional Presidente Médici. de Rio Branco, para Aeropor1o Internacional Chioo Mendes".
RELATOR: Deputado GERALCO MAGELA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e má téCllica legislativa deste; e pela constitucionalidade,
jundicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 1429/1999 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "dispõe sobre a regularização fiscal e documental de
veiculas usados de fabricação estrangeira. importados ao amparo de liminares concedidas em mandado de
segurança".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela conslitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa

PROJETO DE LEI N° 1.B8311S99 - do Sr Paulo Octávio - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão nas
Bscrituras que versem sobre transações imobiliárias onerosas. seja a que titulo for, do nome da pessoa física ou
jurídica que tenha intermediado a transação, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado U~O ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade. técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos do
substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Geraldo Magela e Jarbas Lima, em 05109/2001.

PROJETO DE LEI N" 1.86711999 - do Sr. Edison Andrino e outros - que "possibilita o exame loxicológico em
alunos".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greanhalgh. em 26106/2001.

PROJETO DE L EI N° 2212/1999 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "Institui o Dia do Bacharel em Turismo".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER: pela constitucionalidade, Juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 235812000 - do Sr. Nelson Proença - que "altera a Lei n° 9.504, de 3() 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° 2.493/2000 - do Sr Antõnio Carlos Biscaia - que "altera a redação dos §§ 4· e 5' e
acrescent<:l §§ 7' e 8° ao art. 76 da Lei ,. 9.099 de 26 de dezemtlro de 1995. que dispõe sobre os Juizados
Especiais".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado OrlandO Fantazzin ~m 09/0812001
O Deputado Ortando Fantazzini apresentou voto em separado, em 14/08/2001.

PROJETO DE LEI N° 2.755/2000 - do Sr Olavo Calheiros· que "altera a redação do art. 148 da Lei n· 9503, de 23
de setembro de 1997, pennilindo a médicos particulares ou conveniados a planos de saúde aplicarem os exames de
aptidão fisica e mental para obtenção ou renovação do documento de habilitação",
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de Viação e
Transportes.
VISTA ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 30/0512001.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto em separado, em 26/0612001.

PROJETO DE LEI N° 2.899/2000 - do Sr. LUkS Barbosa· que "institui o grau de Bacharel em Ciências Juridicas
como requisito indisperJs9vel anomeação e exercício de cargo de Delegado de Policia",
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

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, juridícidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Viação
e Transportes, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.082A12000 • do Sr. Ronaldo Vasconcellos· que "dispõe sobre a veiculação de informações
turlsticas em material didâtico-escolar e dá outras pro.... ldências·.
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER pela constitucionalidade, juridicidade e téCllica legislativa, na fonna do substitutivo.

PROJETO DE: LEI N° 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.
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PROJETO DE LEI N° 3.41512000 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "altera o art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de
1985, que "disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético. histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação. com emendas.
VISTA ao Deputado Zenaldo Coutinho, em 28/08/2001.
O Deputado Zenaldo Coutinho apresentou voto em separado. em 05/0912001.

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 2- Sessão
Última Sessão: 0111012001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.870/1999 - do Sr. Marcos Rolim - que "toma obrigatória a inserção de cláusula protetora de
direitos humanos em contratos de financiamentos concedidos por instituições oficiais".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.

B· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.58612001 - do Sr. Ricardo Berzoini - que "dispõe sobre a emissão de extratos bancários.
relativamente aos depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais. alterando a redação do § 5°
do art. 10 da Lei nO 9.703. de 17 de novembro de 1998".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.614/2000 - do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre a responsabilidade civil das
empresas locadoras de velculos em acidentes dp trânsito e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4.17712001 - do Senado Federal- que "dispõe sobre a atualização monetária dos valores
expressos em Reais na Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995. que altera a legislação do Imposto sobre a Renda
das pessoas físicas. e dá outras providências·.
RELATOR: NEY LOPES.

Decurso: 4- Sessão
Última Sessão: 27/09/2001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A " Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.133-Al1999 - do Sra. A1cyone Athaíde - que "torna obrigatória a vacinação da rubéola de
mulheres em Idade fértil".
RELATOR: Deputado LI:O ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI N° 1.32811999 - do Sr. Vicente Caropreso - que "obriga a entrega de resumo do histórico de
atendimento aos pacientes submetidos à internação eletiva ou de emergência".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

REUNIÃO ORDINÁRIA
Horário: 9h
Local: Plenário 08, Anexo 1\

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDAS APRESENTADAS EM PlENARIO AO PROJETO DE LEI N° 4.841-0. DE 1994 • que "determina a
utilização de Embalagem Especial de Proleção à Criança - EEPC em medicamentos e produtos químicos de uso
doméstico que apresentem potencial de risco à saúde ".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: contrário às emendas nOs 1, 2 e 3, apresentadas em Plenário

B - Proposições Sujeitas à Apreciação das Comissões - Art. 2411:

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.909/1997 - do Sr. Inácio Arruda - que "dispôe sobre a obrigatoriedade de indenização por
atraso na entrega de Imóvel em construção'.
RELATOR: Deputado PEDRO PEOROSSIAN
PARECER: favorável a este, à emenda nO 4, às emendas nOs 1, 2 e 3, com subemendas. e pela rejeição da emenda
nO 5, apresentadas na Comissão em 1999

PROJETO DE lEI N° 2811999 - 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/t99, 1.479/1999, 166211999 e 2019/1999, apensados, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 616-A/1999 - do Sr. Miro Teixeira - que "cria o P.vgrama de Incenlivo à Geração de Emprego
através do Ecoturismo e dá outras providências",
RELATOR: Deputado RONAlDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2,181-A/1999 • do Sr, Wilson Santos· que "dá nova redação ao art. 17. da Lei nO 4.771, de 15
de setembro de 1965 (Código Florestal), dispondo sobre a reserva florestal legal em projetos de colonização, de
assentamento e de loteamento rurais".
RELATOR: Deputado PEDRO BITIENCOURT
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N"2.19711999-doSr. Airton Dipp - que "altera a lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990. que
'dispõa sobre a proteção ao consumidor e dà outras providências·.
RELATOR: Deputado R~GIS CAVALCANTE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.578-A/2000 - do Sr. Ricardo Izar - Que "dispOe sobre a implantação de norma técnice que
regule a fabricação e a comercializaçáo 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

PROJETO DE LEI N° 2792-A/2000 - do Sr Marcelo Déda - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 9.870, de 23 de
novembro de 1999, que 'dispOe sobre o valor totel das anuidades escolares e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANfBAl GOMES
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado João Paulo. em 19/09

PROJETO DE LEI N° 3,500/2000 - do Sr. Marçal Filho - que "equipara ao fornecedor estrangeiro as empresas
nacionais que façam parte do mesmo grupo econômico ou que sejam licenciadas para produzir, importar ou distribuir
produtos na mesma marca no Pafs."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVI:A
PARECER: contrário
VISTA conce<1ida ao Deputado João Paulo, em 19/09
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PROJETO DE LEI N° 3.72312000 - do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que "dispõe sobre a contratação de Seguro
de Respoosabilidade Civil por operador de transporte de passageiros por motocicletas de aluguel"
RELATOR: Oeputado GLYCON TERRA PINTO
PARECER: favorável

PROJETO DE lEI N° 4.367/2001 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - Que "acrescenta parágrafo ao art. 17 da Lei nO
9.656. de 03 de Junho de 1998, obrigando às unidades de saúde. laboratórios e serviços assemelhados contratados
ou credenciados de planos privados de assistência à saúde prestarem atendimento de urgência ou emergência, sem
qualquer restrição. aos usuários. mesmo no caso de inadimplência da operadora de planos de saúde"
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZIOTlN
PARECER: favorével

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO e INTERIOR

SUBCOMISSÃO ESPECIAL SOBRE VIOL~NCIA URBANO E SEGURANÇA
PÚBLICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 14. Anexo 11
Horério: 14h30min

AUDI~NCIA PÚBLICA

TEMA:
·PERSPECTIVAS DE IMPLEMENTAÇAO DE UMA POLlTICA NACIONAL INTEGRADA DE COMBATE A
VIOL~NCIA NO BRASIL"

CONVIDADOS:
- Dr. Luiz Eduardo Soares. Consultor de 5egurança Pública da Prefeitura de Porto Alegre;
- Ora. Helena Oliveira da Silva, Coordenadora do Núdeo de Direitos Humanos e Cidadania do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal- IBAM; e
- Ora. Diana Meireles Mota. Coordenadora de polltica Urbana do Inslitulo de PeSQuisas Econômicas Aplicadas 
IPEA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REUNIÃO ORDINÁRI,..

Local: Plenário 5 - Anexo 11
Horário: 9h

SEMINÁRIO

TEMA:
ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO TERCEIRO SETOR

CONVIDADOS:
-JORGE EDUARDO SAAVEDRA DURÃO - Secretário da Associação Brasileira de Organizações Não
Governamentais - ABONGs;
-MARIA ELENA PEREIRA JOHANNPETER - Vice-Presidente da ONG Parceiros Voluntariado - Porto AlegrelRS;
-MARCOS KISII. - Presidente do Grupo de Institutos, Fundações. Empresas - GIFE e do Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social-IDIS;
• EDUARDO SZAZll- Consultor Jurídico do GIFE

AVISOS

PROPOSIÇOES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ
(27/09/01)

PROJETO DE LEI N° 2.920/97 - do Sr Jovair Arantes - que "altera a redação do art. 91 da Lei nO 9279. de 14 de
maio de 1996."
RELATOR: Deputado DELFIM NETIO

PROJETO DE LEI NO 2.303100 - do Sr. Márcio Matos - que "acrescenta dispositivo à lei nO 9.317, de 5 de dezembro
de 1996. elterada pelas Leis nO 9.528. de 10 de dezembro de 1997, 9.732, de 11 de dezembro de 1998. 9.179, de 19
de janeiro de 1999 e pela Medida Provisória nO 1.855-25. de 18 de novembro de 1999. Que dispõe sobre o reaime
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tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAl

PROJETO DE LEI N° 5.065/01 • do Sr. Dr. Benedito Dias - que "concede à Area de Livre Comércio de Macapá e
Santana tratamento tributário idêntico ao vigente nas áreas de livre comércio de Paracaima, Bonfim e Tabatinga."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

PROJETO DE LEI N° 5.101/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "acrescenta às Leis 6.505, de 13 dezembro de 1977;
8.181 de 28 de março de 1991; 8.623, de 28 de janeiro de 1993 disposições relacionadas com a segurança de
turistas."
RE:..ATOR: Deputado MÁRCIO FORTES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2" sessão
Última sessão: 01/10/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.445/01 • do Sr. Rubens Furtan - que "dispõe sobre a proibiçao da Importação, fabricaçao e
comercialização de produtos, de qualquer natureza, destinados ao públiCO infanto-juvenil, reproduzindo a forma de
cigarro e similares"
RELATOR: Deputado GERSON GABRIElLl

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local Plenário 10. Anexo II
Horário: 9h

TEMA:
Escolha dos nomes a serem agraciados com o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação.

INDICADOS:
- Professora Tania Mariza KtJcnenbecker Roslng;
- Professora Marta Nair Monteiro:
- Professor Aluisio Pimenta;
- Professoras Maria LucIa Cavalll Nader a Kátia Morosov Alonso;
- Professora '.lera Manzanares;
- Universidade Virtual Pública do 8rasil-UNIREDE;
- Programa de Educação Profissioflal de Trabalhadores Rurais sem Escolaooade-SENAR:
- Projeto do Curso Pré-Vestibular Popular Darcy Ribeiro:
- Centro do Professorado Paulista;
- Programa Agrinho -SENAR e,
- Colégio Curitibano Adventista

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: PlenáriO 10, Anexo 11
Horário: 10h30min

A - Requerimentos e relatórios em geral:

Relatório de viagem a Sergipe dos Deputados II/an Paixão, Átila Lira e Gastão Vieira que teve a finalida~e de
examinar a implementação do Curso de Pedagogia em Regime Especial oferecido aos professores da rede publica
de Sergipe. pela Universidade do Vale do Acaraú. do Estado do Ceará.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:

TRAMITA.çÃO ORDINÁRIA
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PROJETO DE LEI N° 1.037/99 - do Sr. Wagner Salusüano - que "revoga os ar1S. 59.60. 61. 62, 63, 64. 65, 68. 70,
71. § 4°.72.73 e 74. da Lei no 9.615. de 24 de março de 1998". Apensados: PLs nOs 1.266/99, 2124/99. 2.195/99,
2.299100 e 3539/00.
RELATOR: Deputado GllMAR MACHADO
PARECER: pala aprovaçAo deste e dos Pls 1.266J99. 2.195/99, 2.299/2000 e 3.539/00. apensados, com
substitutivo, e pela rejeição do PL 2.124199. apensado
Vista concedida ao Deputado Atila Ura. em 19.9.2001

C. Proposições Sujeitas à Apreciação conclusiva da Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.480-A/OO - do Sr, JOÃO CAlDAS - Que "altera o nome do Aeroporto de Macei6!ZtJmbi dos
Palmares".
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: pela rejeição
VISta concedida à Deputada Marlsa Serrano, em 305.2001

PROJETO DE LEI N° 4.476101 - do Sr. Nelson Marchezan - que "acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da lei nO
9.394. de 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece as diretrtzes e bases da edllC8ção naciofléll' e dá outras
providências· .
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER pela aprovação
Vista concedida ao DeputadoNaIo RodoIfo, em 19.9.2001

PROJETO DE LEI N° 3343100 - do Sr. Dr Hélio - que "ecrescenta parágrafo 80S artigos 50 e 91 da Lei 9615. de 24
de março de 1998. que 'instltul normas gerais sobre desporto e dá outras providências-o
RELATOR: DeputadoZEZÉ PERRELLA
PARECER: pela aprovação, com emenda

PROJETO DE LEI N° 2 453100 - do Sr. Robêrio Araujo - 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 líquido, e dá outras providências". 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 flsicas e dá outras
providências"'.
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRElLA
PARECER:~aa~va~o

Vista ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 31.5.2000

PROJETO DE LEI N° 4.535/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "Dispõe sobre a cessão de esoar,..' fisico para o
funcionamento de Associação de Pais e Mestres·.
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR
PARECER: pela aprovação

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 rnunicipais~.

RELATOR: Deputado NELO RQDOLFO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.569/01 - da Sra. Alcione Alhayde - que "dá nova redação ao artigo 2° da lei 9.670, de 23 de
novembro de 1999. obrigando o estabelecimento da ensino a divulgar a lista de material escolar quarenta e cinco
dias antes da dala final para matrícula".
RELATORA: DePutada NICE LOBAO
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE lEI N° 4.270/01 - do Sr. Antônio do Valle· que "dispõe sobre a garantia, a estudantes de baixa renda.
de bolsa de estUdos para o ensino superior".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: pela rejeiçAo

PROJETO DE LEI NO 3.728/00 - do Sr. José Carlos Coutinho· que "incluí cooteúdo de educação ambiental nos
curriculos de ensino fundamental. de ensino médio e de ensino superior".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N" 4.484101 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "veda o uso de propaganda e publicidade de
Hvros didáticos de todos os n!veis, e dá outras providências" .
RELATOR: DePlll8do NELO RODOLFO
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado Ivan Valente. 19.9.2001
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PROJETO DE LEI N° 544-A/99 - do Sr PAULO JOSl: GOUV~ - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação
de mensagens educativas destinadas à prevenção da doerlÇélS sexualmente transmisslveislAIDS e ao uso de
drogas, em livros e cademos escolares", Apensado: PL 2617/2000.
RELATOR: Deputado PASTOR AMARJLDO
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do PL-2617/2000, apensado
Vista concedida à Deputada Iara Bernardi, 19.9.2001

PROJETO DE LEI N° 3.014/00 - de Sr. OSMAR JOSÉ SERRAGLlO - Que "altera a Lei nO 9.131. de 24 de novembro
de 1995, e dá O\Jtr~ providéllda:;",
RELATORA: Deputada TANIA SOARES
PARECER: pela rejeição
Vista a ao Deputado Osvaldo Biolchi. 6.6.2001

PROJETO DE lEI N° 4.099101 - do Sr, SALVADOR ZIMBALDI - Que "institui a proclamação de São Tomás Moro
como Patrono dos Govemantes e Políticos".
RELATOR: Deputado JOS~ UNHARES
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.658101 - do Sr. Geraldo Magela - que "altera os artigos 23 e 55 da Lei nO 9.615. de 24 de
março de 1998, que 'institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências'".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE lEI N° 4.694/01 • do Sr. Cunha Bueno - que "prolbe a contrataçao de qualquer tipo de patrocínio para
a Seleção Brasileira de Futebol".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 924-A/99 - do Sr. CLEMENTINO DE SOUZA COELHO· que "denomina "Aeroporto de
Petrolina . Dr Pacifico da Luz" o aeroporto do municlpio de Petrolina, Estado de Pernambuco". Apensados: Pl
1334/1999 e PL 1702/1999.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela rejeição deste e do PL-1702l1999. epensado, e pela aprovação do PL-1334/1999, apensado

PROJETO DE LE~ N° 3,516/00 - do Sr. RUBENS FURLAN - que 'institui o Dia NaCional de Combate ao Câncer de
Mama".
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pala rejeição

PROJETO DE LEI N° 3.551/00 - do Sr. JAQUES WAGNER - que 'Instiui o dia 16 de julho como Dia da Rádio
Cornunitaria".
RELATOR: Deputado PAULO JOSJ:: GOUV~A
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N" 3.595-A/OO· do Sr LUIS BARBOSA· que "altera a denominação do Aeroporto Internacional
de Boa Vista - RR para 'Aeroporto Internacional de Boa Vista Prefeito Alcides Rodrigues dos Santos".
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N" 3.612100 - do Sr. JOÃO CAlDAS - que "dispOe sobre a denominação do Centro de Ciêncies
Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. em Rio Largo"
RELATOR Deputado OINO FERNANDES
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado FláviO Ams. em 30.5.2001

PROJETO DE LEI N" 3688/00 - do Sr. JOS~ 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

PROJETO DE LEI N° 3.841/00 . do Sr. ARY KARA JOSÉ - que "institui o Dia do Servidor Público Municipal".
RELATOR: DeputadO DJALMA PAES
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 3.919/00 - do Sr. NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO - que "proclama Patrono do
pessoal subaltemo da Marinha do Brasil o Marinheiro João Cândido Felisberto",
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: pela rejeição
Vista concedida ao Deputado Gilmar Machado, em 30.5.2001
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PROJETO DE LEI N" 4036/01 - da Sra. Ana Maria Corso - que "dispõe sobre a criação de salas de arte nos
shoppings centers para exibição de filmes nacionais e de arte".
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N" 4.185/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "insti1ul o Dia Nacional da Escola Pública".
RELATOR: Deputado PAULO JOS~ GOUV~

PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N"4.245/01 - do Sr. JoséAleksandro - que "inslitui 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: Depulado GASTA0 VIEIRA
PARECER: pela aprovação
Vista concedida ao Deputado WoInev Queiroz, em 29.8.2001

PROJETO DE LEI N" 4.268101 - do Sr. Roberto Jefferson - que "devolve à Universidade Federal do Rio de Janeiro
sua denominação primitiva de Universidade do Brasir.
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N" 4.292101 - do Sr. Arolde de Oliveira - que "institui o dia da Confissão Religiosa'
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA
PARECER: pela rejeição
VIsta concedida ao Deputado Gilmar Machado, em 29.8.2001

PROJETO DE LEI N" 4.394/01 - do Sr. Luiz Bittencourt • que -Institui o Dia Nacional da Luta Con:ra a Violência e
Exploração Sexual de Criança e Adolescente",
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.401101 • Executivo Federal - que "inscreve o nome do Jomalisla José Hlpólito da Costa
Furtado de Mendonça no Livro dos Heróis da Pétria".
RELATOR: Deputado JOS': UNHARES
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.414/01 - do Sr. Cezar Schirmer - 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· que "Institui o Dia Nacional dos Povos da Floresta. e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N" 4.466101 - do Sr. Murila Domingos - que "insti1ui o Dia Nacional do Rio·.
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.468101 - do Sr. Nelson Marquezelli· que "institui o Dia Nacional da Voz".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N" 4.472/01 - do Sr. Costa Ferreira - que "dispõe sobre os valores de exaltação a Pátria por meio
dos Símbolos Nacionais".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: pela aprovação

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: Depulada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 4.643101 - do Sr. Marcos Cintra • que "institui o Dia Nacional do Escrivão de Policia. a ser
comemorado anualmente no dia 5 de novembro".
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA
PARECER: pela rejelçAo
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PROJETO DE LEI N° 4.671/01 - do Sr. Roberto Pessoa - que "denomina Açude José Holanda Cunha a Barragem
Castanhão, localizada no Município de Alto Santo - CE".
RELATORA: Deputada CElCITA PINHEIRO
PARECER: pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 4.674/01 - do Sr. JúUo Redecker - que "institui o Dia Nacional do Curtidor, nas condições que
especifica".
RELATOR: Oeputado GASTÀO VIEIRA
PARECER: pela rojeição
Vista concedida ao Deputado Pastor Amarildo, em 29.8.2001

PROJETO DE LEI N° 4.743/01· do Sr lincoln Porteia - 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

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° 4.002101 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "acrescenta novo parágrado ao art. 46 ela lei na
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 aprovaçáo

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2 2 sessão
Última Sessão: 01110/2001

Substitutivos (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃC

PROJETO DE LEI N' 2.135/99 - do Sr. Ronaldo Cezar Coelho - que "modifica dispositivos àa Lei nO 9131, de 24 de
novembro de 1995." (Apensado: PL 274412000)
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI N° 4.412101 - do Sr. Cezar Schirmer - que "regulamenta o exercício da profissão de Supervisor
Educacional e dá outras providências."
RELATOR Deputado WOLNEY QUEIROZ

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenano 4, Anexo 11
Horario: 9h

A· Requerimentos:

Do Sr Luiz Carlos H8\Jly - solícita a manifestação da Comissão de Economia. lndustria e Comércio sobre
proposições apensadas ao PL nO 2.728/89.

Do Sr Ricardo Berzoini - solicita que sejam convidados os Srs. Presidente do Banco Central do Brasil e o Secretário
da Receita Federal, a comparecerem a esta Comissão para oebate sobre a diferença constatada, pelo Banco
Central, nos registros da dívida externa de empresas privadas e a recompra dessa divida, por parte de bancos e
empresas.

Do Sr. Ricardo Berzoini - solicita que seja convidado o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), a comparecer a esta Comissão para prestar esclarecimentos sobre os créditos podres
do BNDES e empréstimos destinados a empresas estrangeiras.
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B· Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

Quarta-feira 26 4~~jl)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ND 225198 - do Sr João Magalhães e Joa<l Fassarella· que 'dispõe sobre a
criação do Fundo de RecuperaçAo Eoooomica da RegiAo Leste do Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: pela compatibílídade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela apro'Jaçào, com
Substitutillo,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ND 106/00 • do Sr. Osmar Serraglio· que "dispõe sobre a fixaçAo dos
ooeficIentes do Fundo de Participação dos Municlpios."
RELATOR: Deputado F~L1X MENDONÇA
PARECER: pela nAo implicação da matéria oom aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
Substituti\/O.
VISTA ao Deputado Cartito Meras.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 208101 • do Sr Júlio Semeghinl . que "inclui item na Lista de Serviço6 a
que se refere o art. 1Dda Lei Complementar nD56, de 15 de dezembro de 1987."
RELATOR: Deputado JOS': PIMENTEL
PARECER: pela não impHcaça<l da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto â adequação financeira a orçamentária a, no mérito, peta aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 209/01 - do Sr. Júlio Semeghini • que "dâ nova redação ao Ilem 24 da Lista
de Serviços a que se refere o art. 1Dda Lei Complementar nO 56. de 15 de dezembro de 1987."
RELATOR: Deputado JOSê PIMENTEL
PARECER: pela nAo implicação da matéria com aumento ou diminuição da recetta ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 66/99 - do Sr. Padre Roque· que "susta os efeitos da Portaria nO 266,
de 08 de setemb-~de 1995, do Banco Central do Brasil. que definiu os procedimentos a serem observados para a
proteção do sigilo ..8 geração. tramitação, custódia e divulgação de Votos, no âmbito do Banco Cemra'"
RELATOR: Deputado GERMANO R/GOTTO
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição

C" Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões - Art. 24, li, RICO:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NO 3.406192 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta parágrafo ao artigo 38 da L61 nO 4.595 , de 31
de dezembro de 1964 , que dispOe sobre a Política e as Instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras prOVIdênCias" (Apensados: PL's nDs 1.107/95 e 1.446/99)
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação fInanceira e orçamentária do Projeto e dos PL's nO 1.107/95 e
1.446J99, apensados, e, no mérito. pela rejeição do Projeto e dos PL's apensados.

PROJETO DE LEI ND 1.914-A196 - do Sr. João Fassarella - que "altera a legislaçAo do Imposto de renda para
substituir os incenW06 ftseais às doaQÕes a entidades filantrópicas por incentivos fiscais às doações a Fundos de
Assislência Social."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela oompatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo.
VISTA ao Deputado Joio Eduardo Dedo.

PROJETO DE LEI NO 4.530-A/98 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "extingue os Conselhos de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e dispõe sobre o processo administrativo fiscal."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela nAo Impllcaçao da matéria com aumento ou dlminuiçAo da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeiçao.

PROJETO DE LEI N" 394-A/99 - do Sr. Enio Bacci - que "prevê recursos no orçamento para programas em favor da
criança e adolescentes e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EUJACIO SIMÕES
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
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PROJETO Df LEI N° 1.637-8/99 - da Sra. Esther Grossi - que "dis.põe sobre a colocação obrigalóna de obras de
arte em edific~ções do poder público federa!."
RELATOR: Dé-JLltado EUJACIO SIMOES
PARECER: Pl la não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa publicas. não
cabendo pronl nciamento quanto à adequação financeIra e orçamentária,

PROJETO Df LEI N° 2.459-6/00 - do Sr. Fernando Feno - Que "dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais às
pessoas físIca. e jurldicas que se dediquem ao sistema orgânico de producão agropecuária.·
RELATOH: Dt Jutado FETTER JÚNIOR
PARECER: pf a Incompatibilidade e inadeq\Jaçào financeira e orçamentana.

PROJETO Df: LEI N° 2,479-AlOD - do Sr Ricardo Barros - que "altera o art, 12 do Decreto-Lei nD 73. de 21 de
novembro de 966. que 'Dispõe sobre o sistema nacional de seguros pnvados. regula as operações de seguros e
resseguros e l'.] outras provi<2ênclas'."
RELATOR: Or ::lutado ROBERTO ARGENTA
PARECER: pt la não implicação da malérla com aumento ou diminuiçáo da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pron l i1ciamento Quanto à adequação financeira e orçamentána do Projeto e da emenda da Comissão de
Oetesa do COI sumidor. Meio Ambiente e Minorias e. no mérito. pela aprovação 00 Projeto e rejeição da emenda.

PROJETO Df LEI N° 3.194-AJOO - do Sr, Haroldo Lima - que "estabelece a obrigatoriedade das instituições
financeiras de' iinarem ao crédito rural. 35% dos depósitos à vista em conta corrente e 45% dos recursos captados
no exterior e c', outras providências."
RELATOR: Of 'utado FETIER JÚNIOR
PARECER pt la não implicação da matéria com aumento ou diminuilfáo da receita ou da despesa públicas, não
cabendo prol1l nciamento quanto à adequação financetra e orçamentária e, no mérito. pela rejeição.

AVISOS

PROPOSlÇ- JES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE QUINTA-FEIRA
(27/09/01)

A PROPOSll Ao ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS AP~ESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

SubstltuUvo (art. 119, 11 e § 'lI»

A - Da Análse da Adequação 5=inanceira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO OE LEI N° 1.022-AJ99 - do Sr. Vicente Caropreso - que "institui o Pró-Saúde, Que dispõe sobre dedução
do Imposto deenda por contribuições para Hospitais Públicos e Instituiçoes sem fins lucrativos".
RELATOR: O. Guiado ROBERTO ARGENTA

PROPOS,Ç ÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕeS)

Decurso: 3B sessão
Última Stssão: 28/09/01

Projetos de Lei (art. 119./ e § 1°)

A - Da Anã ise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO Di LEI N° 2.530·N96 - do Sr. Serafim Venzon - que "detennina que sejam destinados ao Instituto
Nacional de S"guridade Social - INSS os recursos de prêmios não procuradas das loterias e de quaisquer concursos

de progn6stic! s administrados pelo govemo federal"
RELATOR: DI pulado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N° 4.285-NO'\ - do Sr Osmar Serraglio - que "acrescenta dispositivos à Lei nO 9.766, de 18 <!e
dezembro de 998. que altera legislação que rege osalário-educação e Ja outras prOVidências."
RELATOR: O. putadoJOSE MILlTÃO
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quart.l-fclra 26 45541

Local: Plenário 11). Anexo \I
Horário: 14h

Requerimentos:

Da Sra. Luiza Er'JIldina • que "requer seja convidado o Sr. Manoel José dos Santos. Presidente (·a Confederação
NIIClOn81 dos Traoalh8dores na AgriCUltura - CONTAG."

Da Sra. luiza Erundina - que "requer seja convidado o Sr. AntOnio Alves de Almeida. Presidente oa Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comérdo - CNTC."

Da Sra. Luiza Elundina - que -requer seja convidado o Sr. José Ca/;,ao Ramos, Presidef1te ,a Confederação
NacíOnal dos Traoalhadores na Indústria - CNTl."

Da Sra. Luiza E,úndina - que "requer seja convidado o Sr. Joao Antônio Felido. Presidente da C3ntral Única dos
Trabalhadores - \-:UT."

Da Sra. LUIZ8 Erundlna - que "requer seja convidado o Sr. Paulo Pereira da Silva. Presidente da Força Sindical."

Da Sra. luiza E.rundina • que "requer seja convidado o Sr. Enilson Simões, Presidente da Sl,cial Democracia
Sindical - 80S"

Da Sra. LulZS Elundina • que "requer seja convidado o Sr. Roberto leher, Presidente do Sindic.-lto Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES."

Da Sra. Lulza Erundina • que "requer seja convidado o Sr. Pedro José de Castro, PresIdente da Coordenação
Nacional dos MUluárlos e de Defesa da Moradia - CNM."

Da Sra. Luiza EI ;Jndina • que "requer seja convidada a Sra. Glacl Zancan. Presidente da Sodedadt Brasileira para o
Progre550 das CiêncIas· SBPC."

Da Sre, Luiza frundina - que "requer seja convidado o Sr. Eduardo Moacyr Krieger, Presldel,te da Academia
BraSIleira de Ciências - ASC."

Da Sra. Luiza fi undina - que "requer seja C\.vidado o Sr. Cláudio Augusto Vieira da Silva, Presid.,nte do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente."

Da Sra. Luiza üundina • que "requer seja convidado S.Ex· o Senhor Embaixador, Gilberto Vergne 5aboia,
Presidente do C.•nselho Nacional dos Direi1Ds da Pessoa Portadora de OeficIl3ncia."

Da Sra LuiZa E,undina - que "requer seja convidado S.Exa o Senhor Mimstro da Justiça, JoSé G'egon. Presidente
do Conselho de ;)efesa dos Direitos da Pessoa Humana.-

Da Sra. Luiza ~rundina - que "requer seja convidado o Sr. Antonio Brito, Presidente do Cons~ho Nacional de
Assistência SoCIal."

Do Sr. AveoZOQ. Arruda· que "requer audiência pública para discutir e apresentar sugeslOes sobrE código de ética e
normas para comunicação e imprensa."

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário ", Anexo 11
Horario: 9h30min

A· Requerimentos:

Dos SIl!. Walter Pinheiro e Milton Temer que solicitam ao Ministro Ubiratan Agu·IBr. do Tribunal de Contas da Un·lào.
se}li instado 8 prestw intonTJaÇOe, sobre os fatos cornJignados na JustifiCaltvlI que segue, nos te'mos <lo artigo 71.
VII da Constituição Federal.

Do Sr Max MSIJro que solicita ao Tribunal de Conlas da União a realIzação de atldiloria nas obns realizadas nas
prImeiras rodoVIas privatizadas Pelo Governo Federal com os recursos do ISSQN (Imposto Sobre serviçoa de
Qualquer Natureza) ilegalmente CObrado e realizadas sem licitação.
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Do Sr. Max 1.1, ,uro que solicita seja convidado o Ministro de Estado dos Transporte, Senhor Eliseu Lemos Palilha, a
tlm de presta, esclarecimentos sobre obras realizadas nas primeiras rodovias privattzadas pelo Governo Federal
com o~ recu~, 's do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) ilegalmente CObrado e realizadas sem
IIcllaçao

00 Sr. ~iora\ .nte, que solicita informações ao Senhor Ministro dos Transportes referenles à concessão para
expIQraçao ccr lemal do trecho Passo FundOlMarc&lino Ramos, no Estaoo do Rio GraMe do Sul.

Do::> ai::; Avt:r: Uélr Arruda eJoao l\4agno Que solicitam informações ao Tl'lbunat de Contas da União sobre processo
de apuração, :l indício de Irragularidades na Superintendência Regional do Instituto NaCional de Colonização e
Reforma Agrár a no Estado da Paraíba -INCRA,

Do Sr. João C·idas que sollcila seja convocado o Ministro Pedro Malan, do Ministério da Fazenda, a fim de prestar
esclareclmenh ., sobre a abrupta redução de 30 bilhões de dólares no saldo da divida externa brasileira.

00 Sr, Joao l 31das Que solicita seja convocado o Ministro Oas Comurllcações, Sr. Pimenta ela Veiga, a rim de
prestar esclan ';Imentos sobre o processo de escolha do sistema ele transmissão digital de televisão.

Do Sr, Joãoaldas que solicita seja convocado o Ministro da Defesa, Sr. Geraldo Quinlão, a fim de prestar
esdareciment' 5 sobre o edital para a compra de equipamentos para hospitais da Mannha e que proibla a
partiCipação OI empresas brasileiras no processo ele licitação.

Do Sr. Joào C lidas que solicita seja convocado o Ministro do DesenvolvImento, Indústria e Comércio Exterior, Sr.
SérgIO Amara' a fim de prestar esclarecimentos sobre os créditos poares do Banco NaCional de Desenllolvimento
Econômico e ~ ociat (BNDES). no valor de R$ 800 milhões.

Da Sr João :aldas que solicita ao Tribunal de Contas da União a realização de uma Auditoria Especial na
Secretaria oe ~ducação do Estado de Alagoas a fim de apurar atos de improbidade quanto à malversaçáo de
recursos do Fi NOEF.

00 Sr. Ricard< Ferraço solicitando para que seja instalada uma inspeção extraordinána na aplicação dos rewrsos
oriundos do F, 'ldo de Amparo ao Trabalhador· FAT. no Estado dO ESpllltO Santo.

Dos Srs. Averoar Arruda e João Magno solicilando informações e cr\plas de documentos ao Tribunal de Contas da
União sobre ~. :Jssiveis auditorias elou tomadas de contas espaciai, realizadas 00 Centro Federal de Educação
Tecnológica d' Rio Grande do Sul- CEFET-RS".

Dos Srs Joac Magno e Milton Temer. que solicitam a constituição de subcomissão especial para apurer as causas,
conseqüência· e responsáveis no Banco Central pelas irregularlda~",s no cálculo da diVida extema do Brasil,

00 Sr Welltnç; 0n Dias que solicita ao Tribunal de Contas da União aulJitoria no ContraIo n" 00212001, firmado pela
Secretaria da ustiça do Estado do Ceará com a Empresa Humanitas.

Do Sr. Weilir, ,ton Dias que solicita a realização de audiênCia públil,;;:j com as seguintes entidades: FENAG 
Federação Nó ~ional das Associações dos Gerentes da Caixa, FENAE - Federação Nacional das Associações 00
Pessoal aa C.,IXB, FENABAN· Federação Nacional dos Bancos, CNB-CUr· Confederação Nacional dos Banúrios,
FENASEG - I ,deração Nacional das Seyuradoras e FENAL • Federação Nacional dos Lotéricos para di&Cllssão
das condiçõe~de segurança bancária.

Dos Srs. Miltc I Temer e Henrique Fontana que solicitam auditoria do T, ibunal de Contas aa União no Ministério da

Agricultura e f bastecimento e demais ministérios

Dos Srs. Aver "oar Arruda e João Magno que solicitam informações ao Ministro da Integração Nacional. Sr. Ramez
Tebet. sobre l ,nvênio celebrado com a prefeitura de f'atoslPB para construçào de ponte,

B. Proposções sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PROPOSTA·IE FISCAlIZAÇAo E CONTROLE N° 07199 - dos Srs Geraldo Magela, Ricardo Berzoini, José
Pimentel, Wellngton Dias e João Grandão, que "propõem que a Comissão de Fiscallzaçáa Financeira e Controle
fiscalize as oJ'·raÇÕ8S de empréstimo do Banco do Brasil para a ConsU'Utora Encol".
RELATOR: D,putado MILTON TEMER
RELA10R10 'R~VIO: favorável à implementação.

PROPOSTA! E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.o 48/2001 - do Sr. Manoel Vitória, que "propõe Que a ~omissão
de Fiscallzaç. o Financeira e Controle fiscalize a execuçao do Programa Pantanal, soo a responsabilidade cio
MInistério do leio Ambiente".
RELATOR O, (lutado JOÃO GRANDÃO
RELATÓRIO 'RÉVIO: favoráVel à Implementação.
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Local: Plenário 16, Anexo 1\
Horimo: 9h

DIÁRiO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

REUNIÃO ORDINARIA

AUDJ~NCIA PÚBLICA

Quarta-feira 26 4:'i:'i4~

TEMA:
DIScussão sobre a construção da Usina de Angra UI.

ABERTURA:
Deputado ANTONIO CAMBRAIA - Pnlsidente da Comissão de Minai; e Energia

CONVIDADOS:
-Sr. AFONSO Hl::NRIQUES MOREIRA OOS SANTOS - Secretário de Energia do MinistérIO de Miflas e Energia
• Sr. FLAVIO DECAT DE MOURA - Diretor Presidente da EletronucJear
-Sr. WAGNER VlCTER - Seaetério Estadual de Energia. Indústria Naval e Petróleo do Rio de JalW"iro
-Sr. FERNANDC ANTONIO SECILIANO JORDÂO - Prefeito do Município de Angra dos Reis
-Sr. JOsi:. CLÁUDIO DE ARAÚJO - Prefeiro do Municipio de Parati
-Sra. MARIA HE.ENA DE OLIVEIRA SAMPA- Presidente da ABEN
-Sr. GUNTER DE MOURA ANGElKORTE - Representante da ASEN

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Horario: 10h
Local: Plenário 3. AnellO 11

A - Requerimentos:

Do Sr. Pompeo .Ie MaUos - que solicita a convocação do Sr. Mohamad Kassem Jomaa, Prefeito Municipal de Chui,
no Rio Grande 10 Sul para preslar esclarecimentos SObre suas supostas ligaÇÕes com a máfi,: árabe e com o
terrorista inlem"cionat Osama Bin Laden.

do Sr. Hélio Cosia - que requer solícita que sejam convidados para prt.Slar esdarecimentos SI obre a revisão do
conceilo de segurança e o plano de mobilização nacional, oExmo. Sr. MinIStro Geraldo Qu\n\ão, da Defesa, alem de
Olltras aulorídaoes e especialistas.

B - Proposicões sujeitas à apreciação Conclusiva das Comiuães:

MENSAGEM N" 659100 - do Poder Executivo - que "&OIicita a retirada de tramltaçAo do texto do 'Protocolo de
Aàmissão de Tilulos e Graus Uníversit.áriolii para o Exercleio de Atlvidades Acadêmicas nos Paises Membfo\lo do
Mercosul', e seL Anexo, aprovados pelos Estados Partes do Mercosul pelas DeciSÕes 3197 e 11J9il do Conselho do
Mercado Comwll, submetido li consideração do Congresso Nacional pela Mensagem n" 228. de '1 de fevereiro de
1999.

MENSAGEM N" 1.791/00 • do Poder Executivo - que "solicita a retlraoa de tramitação do tel< lo da Convenção
Internacional p..ra Proteção dos Vegetais (CIPV). aprovado na 2ga Conferência da FAO. em fl(.vembro de 1997,
submetido à collsideração do CollgreSso Nacional pela Mensagem n° 488, de '999.

URG~NCIA

PROJETO DE le:I N° 451195 -do Sr. Arlindo Chànaglia - que 'dispõe sobre medidas de prevençãll e repressão aos
fenômenos de VIOlência por ocasião de competições esportivas e dá outras providências'.
RELATOR OepLAado JOSI: CARLOS MARTINEZ
PARECER: contrário ao Pls 451195.865/95.928195 e 1 081195 efavorável aos PLs. 2.141196.41,84/01 e 4172/01.
na forma do Sui-lstitulivo.

PRIORIDADE

PROJETO DE.EI N° 2.143199 - do Senado Federal - qutl "dispõe sobre o registro genea;ógico de cães. a
Identificação esoecial de cães perigosos. acrescenta o art. 131-A ao Código Penal. e dá outras pro~idências·.

REtATOR: Deputado CABO JUUO
PARECER: favorável ao PL 2.143199, e contrário aosPls 1.798199, 2.361:00 e 2.690100, apensad< ,s
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PROJETO DF LEI COMPLEMENTAR N° 123/00 - do Sr. Alberto Fraga· Que "acrescenta os incisos X e Xl ao art. 30
da Lei ComplL.nentar nO 87, de 13 de setembro de 1996, e dá outras providências."
RELATOR O, .:lutado VITIORIO MEDIOU
PARECER: fa' arável. com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM .' le 399/01 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do Congresso NaCional o te~to do
Acoroo entre Governo da República ~ederativa do Brasil e o Governo da República da Coréia para Cooperação
nos Usos Pac: icos da Energia Nuclear, celebrado em Seul, em 18de janeiro dEI 2001".
RELATOR: Dl Jutado PEDRO VALADARES
PARECER fal orável

c - PropOf ções sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE EI NO 128/99 - do Se Alberto Fraga - que "inStitUi o Sistema de Bolsa de Estudo para os policiais
federais, polil dÍS civis e militares do Distrito FeQeral, os bombeiros \mlitares do Distrito Federal e os militaras
federais" .
RELATOR: Dl )ulado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: cc ltrárío

PROJ80 DE lEI N° 473i99 - do Sr. João Cosar - que "determina a realização de ReferendO popular sobre os
acoroos 00 Br "il com o FuMo Monetário Internacional".
RELATOR: Dt- ..lutado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: cc .trario
VISTA CONJl NTA: Deputados LUIZ MAINARDI e WERNER WANDERER. em 23.6.99

PROJETO Df LEI N° 3.667/00 - da Sr". Vanesss Grazziolin • que "dá nova redaçilo ao § 2" do art 2' da lei nO
4.375. de 17 (J.; agosto de 1964. 'lei do ServiÇO Militar', garantindo às mulheres o direito de opção ao serviço militar.
RELATORA: I tlpulada MARIA LÚCIA
PARECER: fa :>rável, com emenda modifICativa.

PROJETO DE .EI N° 3.791100 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a obrigatoriedade de atendimento
medico ao P' ,100 e bombeiro vitimado em acidente decorrente do exercicio da função pública e dá outras
providêncIaS" .
RELATOR: OI Jutado CUNHA BUENO
PARECER: la' oravel ao PL 3.791/00 Q contrario ao Pl3.914100, apensado

PROJETO DE ..El NO 4.065/01 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "dispõe sobre a obriga/orieQade da instalação de
câmeras de fll" lagem nos shopping centars e simlares"
RELATOR: D, Dulado ITAMAR SERPA
PARECER: cc ..:rário
VISTA: Deput do NEIVA MOREIRA, em 15.8.01

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiuA

REÚNIÂO ORDINÁRIA

Local: Espaço Cultulral da Cãmara dos Deputados
Horário: 10 h

SEMINÁRIO

TEMA:
A SAÚDE DO IRABALHAOOR

PROGRAMAI Ao:
Mesa Redon, a:
Esboço de Pn posições para Regulamentação Intersetorial

Moderador:
Deputado Rat.el Guerra - Relator do PL 1377/95
Comissão de :elaloria:

_Nelscn Rodr JUe5 aos Santos - Coordenador-Geral do Cons81ho NaCIOnal de Saúde· Relator Gerei



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 4'i'i4'i

• Cibele Mello OsóriO· CrST/CNS - MTE
- Francisco de C.lstro Lacaz· CISTfCNS· ABRASCO
- Jaclnta Cãncio OPAS/OMS
- Leucis Coelho oa Costa Nobre - CIST/CNS . CONASS
- Marco Antônia lomes Pêres - CIST/CN5 - CONA5EMS
• Mozart de Abreu e Lima - Coordenador do CIST/CNS
• Nuncio Mannal;] - CIST/CNS· Força Sindical

Plenária Final: O.,bates e RecomendaçOes ele Diretrizes para o Projeto de Regulamentação.

Moderadora:
Deputada Laura ':;ameiro - Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário ~ 2, Anexo 11
Horário: 9h

PROPOSTA DE verbete nO 01 da SÚMULA de jurisprudência da ctasp. que "dispõe sobre re~ul8mentação de
profissões·

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
27/09/2001 )

Projetos de Lei (Art. 119, le §1")

PROJETO DE L~I Na 5.314101 - Poder JudicIário - (MSC 4612001) - que "altera dispositivos da l~i no :1.421, de 24
de dezembro de 1996 e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judici;lrio da União,"
RELATOR Deputado JOVAIR ARANTES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: :-8 sessão
Último dia 28109/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LêJ N° 4 .725/01 - do Sr. Orlando Fantazzini - que 'prolbe a discriminação por uso de tatuagens. na
ingresso no se"'Iço publico·.
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

Decurso: ,,~a sessão
Último dia 27109101

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Na 3.811-AJOO - do Poder Executivo - que 'altera a Lei nO 5.889. de 8 de jWlho de 1973, que
"EstatUl normas reguladoras do trabalho rural e da outras providências"."
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

SC!ClI1bru de 200 I
Ji

Local: Plemirk 11, Anexo 11
Horário: 9h

A - Proposl'fães Sujeitas à Apreciação Conclusiva das COO1i~s:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE: _EI N" 2,082/99 - do Se. Léo Alcântara - que "acrescenta parágrafo ao art. S6 da lei nO 7.565, de 19
de dezembro . ~ 1986, que dispõe sobre Código Brasileiro de Aeronáutica'
RE...ATORA I ~putada TELMA DE SOUZA
PARECER: fa".)rável
VISTA ao Del' llado Chico da Princesa, em 06,06.Q1

PROJETO DE _fi N° 2.162-Al99 - do Se. Jaques Wagner - que "dispõe sobre a conversão de motores a gasolina
para utilização de Gás Natural Veicular ou para biomassa e seus derivaoos em veículos automotores a gasolina de
frolas de táxis e dá outras providências" (apensado o PL nO 2,214199),
RELATOR: Dl'lutado PEDRO CHAVES
PARECER: Cl'ltráno a este e ao de na 2.214199, aper1sado
VISTA CONJl 'NTA aos Deputados Basilio Vlllani e Mauro Lopes, em 08.08.01

PROJETO DE: LEI N° 2.263-N99 - dos Srs. Clementino Coelho e outros - que "institui o Plano Nacional de
Hlorovias e da ;)was providênCias".
RELATOR DClutado PEDRO CHAVES
PARECER: la' o)(ável. nos termos do substitutivo da Comissão de Minas e Energia, com subemenda
VISTA ao De~ .Iado Haroldo Bezerra. em 15,08.01

PROJETO DE.EI N° 2,498/00 - do Sr Eunicio Oliveira - Que "altera a Lei nO 7.418, de 16 de dezembro de 1985,
que mstltui o Vale-TranspOfte, e dá outras providênCias, para instllulr alternativamente o Auxílio-Transporte"
(apensado o f L nO 3.376100),
RELATOR: DuutaàO PEDRO CHAVES
PARECER R[ -'ORMULADO: favorável a este e contrario ao dana 3.376100. apensado

PROJETO Df LEI N° 3.489/00 - do Sr. Luciano Pizzatto - que "proibe [) transporte de valores em aeronaves que
efetuam trans. 0('..e de passageiros, regular ou não-regular" (apensado o PL na 4,388101),
RELATOR: Dt 'lutado CARLOS SANTANA
P ....RECER: la 'orável a este e ao denO 4388101, apensado, com substnL>tlVO
VISTA CONJI NTA aos Deputados Basílio Vlllam e Mário Negromonte. em 22.08.01

PROJETO DE: LEI N° 4.378101 - do 8r Gonzaga Patriota - que "denomina ROdovia LUIZ Gonzaga a BR-232 
eSlradalntegrlte do Plano Nacional de \Ilação, aprovado pela LeI nO 5917, de 10 de selembro de 1973" (apensado
o Pln0 4.712 11)
RELATOR Dl uutado DAMIÃO FELlCIANO
PARECER: la 'orável a este e ao de nO 4712/01, apensado, com 5ubstitutl\lo

PROJETO m LEI N" 4.550101 - do Sr. Robérlo Araújo - que "lorna obrigatóno o uso de aparelho de
radlocomunlc: ção ou de telelonla celular 6 àe conjunto de primeiros sor,;orros em todos os veículos de lransporte
rodoviário ínte, estadual de passageiros".
RELATOR: D. pulado MARCELO TEIXEIRA
PARECER: fa nrá'Jel, oom substitutiVO
VISTA ao Der .lado Mário Negromonte, em 120901

PROJETO DE LEI N° 4.590/01 - do Se. Antõnio Carlos Konder ReiS - que "dá ao Aeroporto de NaV~8ntes, no
Estado de Sal \a Catarina, a denominação deABroporto de Navegantes - MInistro Victor Kondei'.
RELATOR: D"pulado PAULO GOUV~
PARECER: la 'arávEl!

PROJETO m LEI N· 3.627-Al97 - do Sr. Vic Pires Franco - que Qbriga es Companhias Aéreas a divulgar
Informações' ,bre a aeronave de embarque, e dá outras providências" (apensado o Pl nO 2.979/00).
RELATOR: D, [lutado ROBERTO ROCHA
PARECER: Cl ntrário a este, ao deno 2.979/00. apensaao, e ao substítuuvo da Comissão de Delesa do Consumidor.
MeiO Amblem- e Minorias

PROJETO Dl LEI N° 1.902199 - do Sr Vic Pires Franco - que "dá ao Aeroporto Internacional de Vak!e-Cà~. em
Btllém, Estad. do Pará, o nome de Aeroporto Internacional R6muto Maiorand'.
RELATOR: O, putado ROBERTO ROCHA
PARECER: ta 'orável
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PROJETO DE LEI N° 2.528-A/OO - do Sr Ademir Lucas - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da condução em
aeronaves de desftbriladores externos automáticos·.
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: contf;lrio

PROJETO DE U.I N° 4.520101 - do SI. Germano Rigotto - que "denomina trecho da BR·2-l5 de Rodovia
Governador Synval Guazellt.
RElATOR: OepU\ado MARCIO MATOS
PARECER: favor;JveI

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DO DIA 27/09/2001

Substitutivo (art. 119, li, do RICO}

A PROPOSIÇA,) ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE U I N° 4.731/01 - do Sr. Marcelo Teixeira - que "denomina Rodovia Padre Clcero~omao Ballsta o
trecho da BR-111J compreendido entre 05 viadutos da Av. Treze de Maio e Cidade dos Funcionanos no Município de
FOt1a1eza. Estadu do Ceará'.
RELATOR: Oeputado ALBt:RICO FILHO

PROPOSlçOes EM FASe DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 2· sessão
Última sessão: 1°.10.01

Subatitullvo (art. 119, 11, do RICO)

A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE L~I N° 4.614/01 - do Sr. Wanderley Martins - Que "acrescenta dispositivos à Lei n 7.102, de 20 de
junho de 1983, f~ue dispõe sobre &egUfança para estabelecimentos financelltls, estabelece normas para constituição
e funcionamemo das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte~ de valores, e da
outras providências'.
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

Decurso: 4~sessão

Última sessão: 27.09.01

Substitutivo (art. 119, 11, do RICO)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR M2MBROS DESTA
COMISsAO

PROJETO DE LEI N° 3.742100 - do Sr. Professor Luizinho - que "dá nova redação ao art. 320 da Lei nO 9.503. de
23 de setembro de 1997. Que institui o novo Código Brasileiro de TrAnsito" (apensado o PL nO 4.62':t101 l.
RELATOR: Deputado WANDERLEY MARTINS

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.483/99

COMÉRCIO ELETRÔNICO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Planaria 7, Anexo 11
HoráriO: 141l

Votação do Parecer do Relator
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PROJETO DE _EI N° 4.906, DE 2001 - do Senado Federal- que "dispõe sobre o comarcio eletrônico". (Apensados:
Pls nO 1.483/'l'I e 1.569/99).
RELATOR: Dt'llUtado JÚUO SEMEGHINI
PARECER fav)rável. com substitutivo.
VISTA: ao D&\J Dr.Hélio em 20/06[01

COMISSÃO ESPECIAL
PL2.186/96

ASBESTO/AMIANTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

local'. Plenárií j 11. Anexo 11
Horáno: 14h

Discussão lo Parecer do Relator

PROJETO Df LEI N° 2.186. DE 1996 - dos Srs. Eduardo Jorge e Fernando Gabeira - que "diSpõe sabre a
substituição P' Jgressíva da prOdução e da comercialização de produtos que contenham asbeste/amian\o. e dá
outras pro\lidê I cias". (Apensados: PLs n° 1.423199 e 4.406101)
RELATOR Df'i .utado RONALDO CAIADO.
PARECER: a !( proferido em plenário.

COMISSÃO ESPECiAL
PL 2.763JOO

POLfTICA NACIONAL DE SANEAMENTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenán() 03, Anexo II
Horário: 14h

Discussà" lo Parecer do Relator

PROJETO DEEl N° 2763. DE 2000 - dos SI'S. Sérgio Novais ti Maria do Canno Lara - que "dispõe sobre a Política
Nacional de S.'learnento, seus instrumentos e dá outras providências" (Jpensado: PL 4.147/01)
RE.LATOR: ate·.lUtado ADOLFO MARINHO
PARECER: fa, .:>rável, com substituti\lo

COMISSÃO ESPECIAL
PLP 167/00

ESTATUTO DA TERRA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenánl 4, Anexo 11
Honilllo 14h::\l nin

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Convidado:
. LUIZ MARC: S SUPlICY HAFERS, Presidente ela Sociedada Rural Br3sileira.

PROJETO al LEI COMPLEMENTAR N° 167. DE 2000 - do Sr. XICO Graziano - que "institui o Novo Estatuto da
Terra. Que dis~oãe sobre a politica fundiária e agrícola. a dá outras prOVidências.
RELATORA: l aputada KATIA ABREU
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COMISSÃO EXTERNA
CONFERÊNCIA MUNDIAL ÁFRICA DO SUL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarw-feira 26 4:":"4<)

Local: Plenário 1li. Anel«) 11
Horâno: 14h30m.n

Assuntos Intt:mo8.

RELATOR: Oepluado REGINALOO GERMANO

COMISSÃO ESPECIAL
PL 3.198/00

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário Oi. Anexo"
Horário: 14h

I - Eleição do 1° Vice-Presidente.

1/ - Requerimento:

Do Deputado Iv~n Paixão. que solicita a realização de audiência pública para que seja ouvido o Sr. Severo O'
AceIino. Presidente da Casa de CulturaAfro-8ergipana;

Do Deputado O~ 'lar Terra. Que solicita seja convidado o Sr. Prot. FrancIsco Salzano. titular da Caoeira de Genética
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para ser ouvido sobre o conhecimento da ciência a respeito da
questão racial. p..lfa comparecer perante esta Comissão ES(>eCIal; e

Do Deputado ~aulo Pedrosa. que requer seja convidado o Sr. Elsimar Coutinho, Professor da Univarsldade Federal
da Bahia, médlw e pesquisador especializado em planejamento familiar, para comparecer perant3 esta Comissão
Especial.

PROJETO DE UJ N° 3.198. DE 2000 - do Sr. Paulo Paim - que "instibJi o Estatuto da IgUaldade ~.acial, em defesa
dos que sofrem preconceito ou discriminação em lunçAo de sllla etnia. raça eJ ou cor. e dã outns providências·.
(Apensado: Pl r''' 3.435100)

COMISSÃO ESPECIAL
COMBATE AVIOL~NCIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 14h

AUDIí:NCIA PÚBLICA

Convidados:

- Deputado LUI:t RIBEIRO, Coordenador da Frente Parlamentar para o Desarmamento;
- Or. LUCIANO MARIZ MAIA, Procurador Regional da República em Brasília;
- Dr. MARCO VH-IICIO PETRELUZZI, Secrelário de Segurança Pública de São Pauto, e
- Coronel PM RUY CÉSAR MELO, Comandante-Geral da PoliCIa Militar de Stío Paulo e Pr851dent.. do Conselho de
Comandantes Gerais.

RElATOR: Deputado JORGE TADEU MLlOAlEN
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COMISSÃO EXTERNA
MORTE DO EX-PRESIDENTE JOÃO GOULART

REUNIÃO ORDINÁRIA

Sekmbrll de 200 I

local: PlenaTl ... 15, Anexo 11
Moraria: 14h

Relato da V-agem a Argentina

RELATOR. o.' lutado MIRO TEIXEIRA,

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 57·.v99· FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV'MENTO DO SEM'

ÁRIDO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenári< í2, Anexo 11
Horário: 14h

I· Audiênç;a Pública, com os convidados:

- Deputado INuCtNCIO DE OllVEIRA- Lider do PFUPST;
- Deputado JL IAHY JÚNIOR - Líder do PSDB;
- Deputado GI QOEL VIEIRA LIMA - Líder do PMOB;
- Deputado Wi.LTER PINHEIRO-líder do PT:
- Deputado IN"CIO ARRUDA- Líder do PcdoB/PSB;e
. Deputado OI :'LMO LEÃO - Lider do PP:'

11 - Requer' nentos:

Dos Oeputaàl Fernando Ferro e Aver,. lar Arruda que requer seja convidado para reunião de audiência pública o
Sr, José Artur 'adilha, responsável pelo projeto Base Zero(integrante da t\genda 21 brasileira);

Do Deputado "-mon Bezerra que requer seja convidado para reunião de audiência pública, o Sr_ Caio Luiz de
Carvalho ,Pre~ ,dente da EMBRATUR;

Do Deputado Manoel Salviano que requer sejam convidados para reunião de audiência pública, os Lideres
Partidários de 3enado Federal.

PROPOSTA I =: EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999 - do Sr. João Leão, que "altera o art. 159 da
Constituição • ederal, para instituir o fundo nacional de desenvolvimento do semi-ando e prevê suas fontes de
recursos",
RELATOR: DI putado JOÃO MAGALHÃES.

CPI - OBRAS INACABADAS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenáril 9, Anexo
Horário: 14h

Assuntos Ilternos.
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Local: Plenário 6. Anexo 11
Horário: 14h

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CPI· SIVAM

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDI~NCIA PÚBLICA

Quarta-feira 26 45551

DEPOENTE:
- Brigadeiro MAU~O JOSÉ MIRANDA GANDM.

CPI· PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 8. Anexo 11
Horario: 14 horas

1. Definição da Agenda dos Trabalhos; e
2. Requerimentos:

REQUERIMl::NTO N" 01/01 - do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a convocaçli(1 do Sr. Cláudio
Mauch, ex-diJetor do Banco Central do Brasil. para prestar depoimento. na condição de Iestemurha";
REQUERtMt:NTO N° 02/01 - do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a convocaçrtO do Sr. Daniel

Dantas, presidente do Banco Opportunity, para prestar depoimento. na condição de Iestemunha';
REQUERIMENTO N" 03101 - do Deputado Milton Temer e outros. Que "requer a convocaçto do Sr. Pércio

Anda, ex-pre:sidente do Banco Central do Brasil. para prestar depownento, na condição de testemunha";
REQUERIMt::NTO N° 04/01 - do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a convocação do Sr. Pedro

Parente, eX-lllretor do Banco Central do Brasil, para prestar depoimento. na condição de testemunha";
REQUERIMENTO N° 05/01 - do Depl.'ldo Milton Temer e outros, Que "requer a convocação do Sr. José

Andrade Vieira, ex-presidente do Banco l:Samerindus. para prestar depoimento, na condição de testemunha";
REQUERIMENTO N° 07/01 - do Deputado Milton Temer e outros, Que "requer a convocação do Sr. Gustavo

Franco. ex-ptesidente do Banco Central do Brasil, para prestar depoimento. na condição de t8st'3fTlunha';
REQUERIMENTO N° 08/01 • do Der ltado Milton Temer e outros, que "requer a convocaçã,) do Sr. Gilberto

NObre, ex-diletor do Banco Central do brasil e ex-vice-presidenle do Banco Excel, para prestar depoimento. na
condição de ~estemunha";

REQUERIt.iENTO N° 09/01 - do Deputado Milton Temer e outros. qUtl 'requer a convocação do Sr. FElfnando
Bracher. eX-1 oresidente do Banco Central do Brasil. para prestar depOimento, na condição de testemunha";
REQUERlt.!ENTO N° 10/01 • do Deputado Alberto Goldman. que "requer imormaçOes ao PrrcuradOf-GeraI da

República";
REQUERIMENTO N° 11/01 - do Deputado Alberto Goldman. que "requer informações ao PresIdente do Tribunal

de Contas da União";
REQUERIMENTO N° 13101 - da Deputada Rita Camala, Que "requer realização de audiência pública para ouvir

profissionais da área econômica sobre a instiullção e o funcionamento do PROER, bem como iJS consequéncias
deste Progmma para o Sistema Financeiro Necional e a Economia braSileira";
REQUERIMENTO N° 14/01 - da Deputada Rita Camata. Que "requer sejam COf1vocadcs a depor nesta

Comissão o Exmo. Senhor Ministro de Estado da Fazenda. e ex-diretores do Banco Central';
REQUERIMENTO N° 15/01 - do Deputado José Pimentel e outros, Que 'requer seja oficIado ao Ministério

Público Feàeral pera que encaminhe a esta Comissão cópias dos inquentos ou outros processos pertinentes, em
curso ou collcluldo, no prazo de 15 (quinze) dias";
REQUERIMENTO N° 16/01 - do Deputado José Pimentel e outros, que "requer seja ofic,ado ao Ministério

Púbtico Federal para que encaminhe a esta Comissão cópias dos inquen\Os ou oulJos processo 15 pertinentes, em
curso ou concluldo, no prazo de 15 (quinze) dias";
REQUERIMENTO N° 17/01 - do Deputado José Pimentel e outros, Que "Solicita ao Sr Min,stro de Estado da

Fazenda c60ia da decido do Conselho Superior de RaclnOs do Sistema Financeiro que espe~ifica";

REQUERIMENTO N° 18/01 - do Deputado Jollé Pimentel e outros. que "requer encaminhamento de solicitação
ao Senado :aderal de cópia do relatório dos consultores independentes contratados pela CPI cios Bancos';
REQUERIMENTO N° 19/01 - do Deputado José Pimentel e outros, que "solicita ao Sr. MinIstro de Estado da

Fazenda cóPIa da decisilo do Conselho Superior de Recursos do Sistema Financeiro que especifica";
REQUERIMENTO N° 20/01 - do Deputado José Pimentel e outros. que "solicita ao Sr. Minlstro de Estado da

Fazenda cupias de todos os relatórios. Inspeções e auditorias realizadas pela Secretaria F~eral de Controle
Inlemo relativamente ao Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do S~teme Financeiro 
PROER';
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- REOUERIMENTO_N° 21/01 - do Deputado José Pimentel e outros. que "solicita ao Sr. Presidente do Tribunal
de Contas " Unlao a remessa de todos os relatórios e auditorias realizadas pelo Tnbunal relativamente ao
Programa d~ Estrmulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro - PROER"'

- REQUERlillcNTO N° 22/01 - do Deputado José Pimentel e outros. que "solicita informações ~o Sr. Ministro de
Estado da uenda sobre posição atual do Programa de EsUmulo a Reeslrut\Jraçáo e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro - PROER';

REQUERllviENTO N° 23/01 - do Deputado José Pimentel e owos. que "requer sejam convocados os
procuradorL' responsáveis pelas apuracões citadas. no âmbito daQue!8 InsplraçAo. para prestar depoimento
nesta CP!' \'111 data e horário a ser definido";
REOUERII'/,~NTO N° 24/01 - do Deputado José Pimentel e outros, que "requer seja convidada a Sra. Tereza

Grossi, Dirt'l lra de Fiscalização do Banco Central do BraSil, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer
~obre os Pl' 'cedimentos de fiscalização realizados nas contas d~ Instituições financeiras participantes do
PROER";

REQUERliY,:::NTO N° 25/01 - do Deputado José Pimentel e outros, <.lue "n~quer seja convidado o Sr. Arminio
Fraga. Pre.-,.1ente do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissao a fim de discorrer sobre a
execução e ,·~ultados relativos ao PROER';
REQUERIMê.NTO Na 26/01 - do Deputado José Pimentel e outros. Que "requer seja convidado o Sr. Francisco

Lopes ex-r, esidente do Banco Central do Brasil, a comparecer a ~sta Comissão a fim de discorrer sobre a
execução e! ~sultados relativos ao PROER";
REQUERIl\'it:NTO N° 27/01 - do Deputado José Pimentel, que "requer sejB convidado o Sr. Gustavo da Mata

Machado. l': ,ate do Departamentó de Operações Bancállas, a comparecer a esta Comtssão a fim de discorrer
sobre a SltU.; ;ão dos débitos de institUições fllancelras junto ao PROER";
REQUERIMENTO N° 26/01 - do Deputado José Pimentel, que "requer seja convidado o Sr. Luiz Carlos A/varez,

ex-Diretor 0-: Fiscalização do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobn~os
procedimen" >s de fiscalização realizados nas contas das institUlçóes financeiras participantes do PROER";
REQUERI~ENTO Na 29/01 - do Deputado José Pimentel, que "solicita ao Sr Mimstro de Estado áa Fazenda

cópias dos 'latólios das comissões de Inquérilo reaüzadas pelo Banco Central com o objetivo de investigar as
causas que ~varam à deteriOração financeira do Banco Nacional e do t3anco EconOmlco";
REQUERI~· ENTO Na30101 - do Deputado José Pimentel e outros. que "requer seja convidado o Sr. Pedro

Malan, Mimoiro de Estado da Fazenda, a comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a execução e
resultados I Iativos ao PROER":
REQUERI~,~NTO N° 31/01 - do Deputado José RobertO Batochio, Que "requer seja oficiado aos Chefes das

ProcuradOr!, s Regionais da República. nos Estados e no DF, para que encaminhem as imormaçõe5 que detalha
quanto aos ·)ntroladores de instituições beneficiadas com empré-tlmos concedidos ao amparo do PROER": e

- REQUERlfcE:NTO N° 32/01 - do Deputado Albeno Goldman. que 'requer sejam convocados os Senhores
CLÁUDIO !'ir ,5S MAUCH (ex-Diretor do Banco Central do BrasY), ANGELO CALMOM DE sA (ex-controlador do
Banco Eco, ômico), MARCOS CATÃO MAGALHÃES PINTO (ex-lAlIltroladOr do Banco Nacional), JOSÉ
ANDRADE'IEIRA (ex-conlrolador do. Banco BAMERINDl1S). FRANCISCO SAllES BARBOSA (Primeiro
Interventor .0 Banco Econômico), FLAVlO CUNHA (Intervent.Jr·e LIquidante do Banco Econõmico), JOSÉ
EMiuo PA~ 50S CARVALHO QUINTAS (Primeiro liquiáame do Banco Nacional), FLÁVIO SOUZA SIQUEIRA
(Interventor liquidante do Banco BAMERINDUS), SERGIO RODRIGUES PRATES (Atual liquidante do 8enco
Bamerindu~ GUSTAVO DA MATA MACHADO (Chefe do Departamento ele Operações Bancárias e responsável
pelas Inter .mçÕ9S e liquidações), GUSTAVO HENRIQUE BARROSO FRANCO, MARCluo MARQUES
MOREIRA. 'AAILSON DA NOBREGA. ANTONIO KANDIR E JOSE ROBERTO MENDONÇA DE ~RROS

IEspeciahst.; em Questões Bancárias). D~RCIO GARCIA MUNHOZ. PAULO NOGUEIRA BATISTA JUNIOR E
REINALDO GONÇALVES (Economistas). GABRIEL JORGE FERREIRA (Presidente da FEBRA8f>JIl), Sr
TEREZA C: ISTlNA GROSSI TOGNI (Diretora de Fiscalização do Banco Central do BIasi!), ARMINIO FRAGA
NETO (Prehdente do Banco Central do Brasil), PEDRO SAMPAIO MALAN (Ministro da Fazenda).

UI - COMI. ,SÕES MISTAS

COM1SSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇAO

Lucal: Plenáno '2, Anexo II
Horário: 10h

A - Relatór; l5

PROJETO DE LEI nO 1012001-CN, que 'Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Planejamento. )rçamenlo e Gestão, crédito suplementar no valor de R$ 8.350.000,00, para reforço de dotação
consignada no 'Igente orçamento".
RELATORA: S, nadora MARlUCE PINTO.
FOI apresentao.j 01 emenda ao Projeto.
varo: pela a~:()vação nos termos propostos no Projeto.
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SUBTITULO 23.G95.0420.1615.0001. Modernização da Infra-Estrutura Aeroportuária em Salvador - BA. da Unidade
Orçamentária 15 \.201 - EMBRAíUR, listado no Quadro V anexo a lei Orçamentária para 2001.
RELATOR: Depulado JOSÉ. CARLOS ALELUIA.
VOTO: pela autollzação da execução, conforme projeto de decreto legislativo apresentado.

REU\.TÓRIO às emendas apresentadas ao Projeto de Decreto Legislaüvo. que trata dos contrCJlos relativos ao
Subtltulo 26.782.u229.5703.0006 - Construção de Trechos Rodoviários no Corredor São Francisco - BR-135/MG
ltacarambi - Manga - Montalvânia, da Unidade Orçamentária 39.201 - oNER. listado no Quadrr, V anexo à Lei
Orçamentária para zoa1.
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE.
VOTO: pela rejeIção das emendas apresentadas.

B - Requerimentos

Do Sr. GUmar Machado, solicitando a realização de audiência publica sobre o tema ·Os vetos ao Plano Nacional de
Educação e as ,lOliticas de financiamento da educaçao do Governo Federal", com a presença das seguintes
autoridades: MiJ1istros da Fazenda, or. Pedro Malan; do Planejamento. Orçamento e Gestão. Dr. Martus Tavares;
da Coordenadoru da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Sra. Camilla CIOSO Silva; do Presidente da
Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação. Sr. Canos Augusto Abicalil; e do RepresE'ntante da União
Nacional de Oirisentes Municipais de Educação.

Do Sr. João Caloas. solicitando informações ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gasta0, sobre a alocação
de recursos para o Canal do Sertão, em Alagoas, no Orçamento Geral da União para 2002.

Do Sr. João Caldas, solicitando ao Ministro do Plaoejamento, Orçamento e Gestão a alocação imediata. no
Orçamento para ~02. de recursos para a construção do Hospital Geral de União dos Palmares. em Alagoas.

Do Sr. Alberto Gúldmao, solicitando que seja convidado o Presidente da INFRAERO, Or. Fernanoo Perrone, para
esclarecer a situação em que se encontram as obras do Aeroporto de Salvador e sobre as irregularidades
levantadas pelos Auditores do Tribunal de Contas da União.

Do Sr. Sérgio tv,iranda, solicitandO que seja convidado o or. Sérgio Vale Aguiar Campos, do Departamento de
Ciência da Computação da Univeroidade Federal de Minas Gerais. para partICipar da Reunião de fludiência Pública
com o or. Renatu Guerreiro, da Agência Nacional de Telecomunicações.

Do Sr. João leao, solicitando que a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscal'zação faça uma
viagem de reconneclmento ao Vale do São Francisco, principalmente agora nos 500 anos da sua oHScoberta.

(Encerra-se a sessão às 19 heJl'lJs e 4 minutus.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Encontram-se em tramitação na Casa as Propostas de Emenda .. ~
C . t·t I ã nOs 234 A de 1995 do SI" Max Rosenmann e outros. quealtera a allnea b

d
on.b I .~ ç;: do § 20 'do art. i 55 da' constftuição Federal, e 33B-A, de 2001. do Sr.
o "ICISO., /' "b" do inciso X do § 2° do art. 155 da

Gustavo Fruet e outros. que revoga a a ,nea .'

Con~;lítuiçãoF;de:~ em vista o fato de a ambas já ter sido proferido o parecer da
~ -ã de C~~stitUiçãO e Justiça e de Redação (admissibilidade) e de Que a matéria

;;-~~~""d~S referidas propo.slções ser anãlo393aB 0AluOc1o~e;.~~~~r~:;~ÀJ~~~~~~~sc~~~rt~
142 do RtCD a apensação da PEC nO - a
cons~ituiÇao d~ comissão Especial destinada a aprecIar o mérito das duas Propostas.

publique-se.
Em: 25/09/01
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RESENHAS

S':l<.:mbro li.: 2(J(J!

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA E)(PEDIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFÜRMAÇ:)~O E INDICAÇÃO

MARÇO/200'\

Ofício 1SE :M/RI nO

366,

367,

368,

369,

370,

371,

372,

373,

01.032001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 155/GI'v1/MtviA, de 21.02.2001, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.520, de 2000

de 01.03.01, do Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando
cópia do Aviso nO 220/MJ, de 2002.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.554, de 2000.

de 01.03.01, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso n.o 21/AAP/GM/MTE. de 21.02.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.O 2.562, de 2000.

de 01.03.01, à Deputada ÀNGELA GUADAGNIN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 134/GM/MT, d~ 20.02.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.O 2.609, de 2000.

de 01.03.01, ao Deputado MILTON TEMER, encaminhando cópia
do Ofício nO 014/MEC, de 22.02.Cl, do Ministeno da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n."
2.763, de 2000.

de 01.03.01, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso n.o 45, de 20.0~.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclareGillltlntos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.790, de 2000

de 01.03.01, ao Deputado MILTOi'! TEMER, encaminhando cópia
do Aviso n.o 173-C Civil, d~ 23.02.0 1 , da Casa Civil da PresidênCia
da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.811, de 200 i

de 010301. ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Ofício n.o 06/ARC-MRE-BRAS EUA. de 22.02.01, do Ministério
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374,

375,

376,

377,

378,

379,

380,

381,

382,

das Relações Exteriores, prest~mdo esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n.o 2.843, de 2001.

de 01.03.01, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Oficio n.o 05/ARC-MRE-BRAS EUA, de 22.02.01, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.844, de 200 i.

de 01.03.01, ao Deputado GONZAGA PATRIOTA, encaminhando
cópia do Ofício n.o 08/ARC/DSF MRE/ECON. de 23.02.01, do
Ministério das Relações Exteriores. prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n." 2.865, de 2001.

de 02.03.01, ao Deputado REGIS CAVALCANTE, encaminhando
cópia do Ofício n.o 22/MME, de 21.02.01, do Ministério de Minas a
Energia, prestando esclarecimento::> sobre os quesitos constantes do
RI n.° 2.791, de 2000.

de 02.03.01, à COMISSÃO DE DfSENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR, encaminhando cópia do Ofício n.o 23/MME, de 01.03.01,
do Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n.o 2737, de 2000.

de 02.03.01, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia
do Ofício n.o 21/MME, de 2'1.02.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n.o 2.800, de 2000.

de 02.03.01, ao Deputado JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIRA,
encaminhando cópia do Oficio n. U 07lSGEXlARC-MRElAEFI, de
22.02.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.831, de
2001.

de 02.03.01, ao Deputado JOSt: ALEKSANDRO, encaminhando
cópia do Aviso n.o 141/CM/MT, de 0~.03.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclareêlmentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.693, de ~OOQ.

de 05.03.01, à COMISSÃü DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR, encaminhando cópia do Aviso n.o 08/GM/MOIC, de
01.03.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior. prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n.o 2.786, de 2000.

de 05.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 06/GM/MOle de 01.03.01, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.794, de
2000.
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383,

384,

385,

386,

387,

388,

389,

390,

391,

392,

de 05.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n,o 239/I\ilJ, de 0203,0'1, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre us quesitos constantes do RI n.O
2.795, de 2000.

de 05.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 11/GIV1-MDIC de 01.03.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Cumércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.797, de
2000.

de 05.03.01, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso nO 75/MF, de 02.03.0 I, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.801, de 2000.

de 05,03.01, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso nU 76/MF, de 02.03,01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O
2.802, de 2000,

de 05.03.01, ao Deputado S~RGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso n.o 18/MET, de 02.0;),0 I, do Ministério do Esporte e
Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n,o 2.804, de 2000.

de 05.03.01, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso nO 07JGM-MDIC, de 01.03.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.805, de
2000,

de 05,03.01, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Ofício n.o 10/GM-MDIC de 0 •.03.01, do Ministério do
Desenvolvimento e ComercIo Exterior, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do Rl n.o 2.814, de 2000.

de 05,03.01, ao Deputado JOSE CARLOS ALELUIA, encaminhando
cópia do Aviso nO 140/GM/MT, d~ 02.03.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.864, de 2000.

de 06,03.01, à Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Aviso n,o 024/MME, de 01.03.01, do
Ministério de Minas e Energia. tendo em anexo envelope lacrado
com carimbo de CONFIDENCIAL, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n.o 2.845, de 2001, de autoria do
Deputado LUCIANO ZICA.

de 06.03.01, ao Deputado LU(:-IANO ZICA, informando do
encaminhamento à Secretaria-Geral da Mesa das informações de
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393,

394,

395,

396,

397,

398.

399,

400,

caráter CONFIDENCIAL, envizdas pela Primeira-Secretaria
Presidência da Câmara dos Deputados, em resposta ao RI n.o

2.845, de 2000, dirigido ao Ministro de Minas e Energia.

de 07.03.01, à Casa Civil d~ Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 880, de 2000, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da EducaÇ30, a doação de livro didáticos do
primeiro grau ao Governo do Timor Leste.

de 07.03.01, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 919, de 2000, de autoria do
Deputado SIMÃO SESSlM. que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda. a liberação do saque do saldo
das contas do Fundo de Particlpaç:.iu PIS-PASEP aos trabalhadores
desempregados.

de 07.03.01, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 922, de 2000. de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo. por
intermédio do Ministério das Relações Exteriores. a implementação
de um programa de auxílio a estudantes brasileiros residentes no
exterior.

de 07.03.01, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação na 1.092, de 2000, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere à Procuradoria-Geral da
República, a adoção de medidas tendentes a coibir a má aplicação
de recursos decorrentes de empréstimo obtido junto ao 810 por
entidade paraestatal paranaense.

de 08.03.01. à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n.o 201/GM/MMA. de 07.03.01, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando eSClarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.073. de 2000.

de 08.03.01, à COMISSÃO DE DEF::::SA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS. encaminhando cópia do Ofício n.O

200/GMIMMA, de 07.03.U1, do Ministério do Meio Ambiente.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O
2.637, de 2000.

de 08.03.01, ao Deputaco RICARDO FERRAÇO, encaminhando
cópia do Ofício n.o 199/GMlMMA. de 05.03.01, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.681, de 2000.

de 08.03.01, ao Deputado WAL TER PINHEIRO, encaminhando
cópia do Aviso n.O 28/MME. de 06..JJ.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n.o 2.806, de 2001.
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401,

402,

403,

404,

405,

406,

407,

408,

409,

410,

de 08.03.01. ao Deputado GEH:\LDO MAGELA, encaminhando
cópia do Aviso n.o 28/MME, de 06.03.01, do Ministério da Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n.o 2.806. de 2001.

de 08.03.01, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso n.o 27/MME. de 06,03.01. do Ministério da Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.815. de 2001.

de 08.03.01, ao Deputado JOÃO GRANDÃO. encaminhando cópia
do Aviso n.o 53, de 07.03.01, do Ministério da Agricultura e
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.818, de 2001

de 08.03.01, ao Deputado AVEN70AR ARRUDA, encaminhando
cópia do OfíCIO n.O 98/MI, de 220201, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n.o 2.848, de 2001.

de 08.03.01, à COMISSÃO DE DEfESA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS, encaminhando cópia do Ofício n.o
198/GM/MMA, de 05.03.01, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.866, de 2001.

de 12.03.01, ao Deputado CHICO SARDELLI, encaminhando cópia
do Aviso 11.° 245/MJ, de 08.03.0 I, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.690, de 2000.

de 12.03.01, ao Deputado FERr"ANDO FERRO, encaminhando
cópia do Ofício nO 20J~iEC, de 09.03.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.695, de 2000.

de 12.03.01, à COMISSÃO ESPECIAL DE APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO encaminhando cópia do Ofício n.o
19/MEC, de 09.03.01, do Ministélio da Educação. prestando
esclarecimentos sobre os nuesitos c:)nstantes do RI n° 2.727, de
2000.

de 12.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOT1N, encaminhando
cópia do Aviso n.o 165/GM, de 08.03.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n.O 2.734, de 2000.

de 12.03.01, à Deputada \/ANESS.~ GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 164/GM, de 080J.01, do Ministério da Saude,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n,:'>
2.756. de 2000.
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de 12.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 163/GM, de 08.03.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.757, de 2000.

de 12.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 181/GM/MT. de 09.03.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclaíecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.780, de 2000.

de 12.03.01, ao Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR, encaminhando
cópia do Ofício n.o 0821MP, de 09.03.01, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.803, de 2000.

de 12.03.01, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Ofício n.o 10 DAlARC/CJ/SCL-MRE/AEFI, de 09.03.01, do Ministério
das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n.O 2.813, de 2001.

de 12.03.01, ao Deputado ARY KARA, encaminhando cópia do
Aviso n.o 244/MJ, de 08.03.01, do I\t!!nistério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.822, de
2001.

de 12.03.01, ao Deputado JOSF ANTONIO DE ALMEIDA,
encaminhando cópia do Ofício n.o 09/SGEXJARC-MRE/AEFI, de
09.03.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O 2.831, de
2001.

de 13.03.01, ao Deputado SILAS BRASILEIRO, encaminhando
cópia do Aviso n.o 221-C. Civil, de 12.03.01. da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso n0131/GM,
16.02.01, do Ministério da Saúde, prt?stando esclaíecimentos sobre
a Indicação nO 2, de 1999.

de 13.03.01, ao Deputado PEDRO FERNANDES, encaminhando
cópia do Aviso n.o 22 01-C. Civil, de 12.03.01, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso n0 141/GM,
23.02.01, do Ministério da Saúde, piestando esclarecimentos sobre
a Indicação nO 987, de 2000.

de 13.03.01, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso n.o 221-C. Civil, de 12.03.01, da
Casa Civil da Presidência da Repúb\ica, que envia cópia do Aviso nO
219/MJ, 20.02.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação na 1.106, de 2000.

de 13.03.01, à COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIOOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS, encaminhando cópia do Aviso n.o
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221-C. Civil, de 12.0301, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso nO 05/GM-MDIC, 20.02.01, do
Ministério Do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.160, de 2000.

de 13.03.01, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando cópia do
Aviso n.o 221-C. Civil, de "i2.03.0 i, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Avi~o na 15/MinC, de 07.02.01, do
Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n° 1.167, de 2000.

de 13.03.01, ao Deputado NEUTON LIMA, encaminhando cópia do
Aviso n.o 221-C. Civil, de '12.03.0'1, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso na 64/ASPARlGM/MS, de
23.02.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação na 1.195, de 2000.

de 13.03.01, ao Deputado S/LAS BRASILEIRO, encaminhando
cópia do Aviso n.o 221-C. Civil, de 12.03.01, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso nO 130/GM, de
16.02.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n° 1.210, de 2000.

de 13.03.01, ao Deputado JOÃO GRANDÃO, encaminhando cópia
do Aviso n.O 15-A, de 02.03.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.816. de 2001.

de 13.03.01, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia do
Aviso n.o 51-8, de 05.03.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.824, de 200'1.

de 13.03.01, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 32/MME, de 12.03.01, do Ministério de Minas e
Energia, solicitando prazo adicional de 30 dias para resposta do RI
n.o 2.825, de 2001.

de 13.03.01. ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso nO 56, de 09.03.01, do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.835, de 2001.

de 13.03.01, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Aviso n.O 56, de 09.03.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.835, de 2001.

de 13.03.01, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 31/MME, de 12.0301, do Ministério de Minas e
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Energia, solicitando prazo adicionàl de 30 dias para resposta do RI
n.o 2.837, de 2001.

de 13.03.01, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 33/MME, de 12.03.01, do Ministério de Minas e
Energia, solicitando prazo adicional de 30 dias para resposta do RI
n.o 2.838, de 2001.

de 13.03.01, ao Deputado POMPEO DE MATIOS, encaminhando
cópia do Aviso n.o 57, de 09.03.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.849, de ~OOí.

de 13.03.01, ao Depulado JOÃO PAULO, encaminhando cópia do
Aviso n.o 52-A, de 07.03.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.855, de ~001.

de 14.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 168/GM. de 09.03.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O

2.779, de 2000.

de 14.03.01, ao Deputado ARY I<ARA, encaminhando cópia do
Aviso n.o 269/MJ, de 14.03.01, do Ministério da Justiça. solicitando
prazo adicional de 90 dias para resposta dos Requerimentos de
Informação nOs 2.820 e 2.821, de 2001.

de 14.03.01, ao Deputado JAiR MENEGUELlI, encaminhando
cópia do Ofício n.o 16/GM-MDIC. de 14.03.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O 2.836, de
2001.

de 19.03.01, ao Deputado EVANDRO MILHOMEM, encaminhando
cópia do Ofício n.o 24/MEC, de 15.03.01, do Ministério da
Educação. prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.538, de 2000.

de 19.03.01, ao Deputado MANOEL VITÓRIO, encaminhando cópia
do Aviso n.o 89/MF, de 16.03.01. do Ministério da Fazenda.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o

2.644, de 2000.

de 19.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOT1N, encaminhando
cópia do Aviso n.o 63/MD. de 16.03.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.730, de 2000.

de 19.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 176/GM, de 15.03.01, do Ministério da Saúde,
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prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.735, de 2000.

de 19.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cóp'la do Aviso n,o 25/AAPIGM/MTE, de 15.03.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.O 2.737, de 2000.

de 19.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n,o 175/GI\I1, de 15.03.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os ques\tos constantes do RI n.:>
2.777, de 2000.

de 19.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n,o 23JMEC de 15.03.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.783, de 2000.

de 19.03.01, ao Deputado GUSTAVO FRUET, encaminhando cópia
do Aviso nO 88/MF, de 16.03.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre 0S quesitos constantes do RI n."
2.807, de 2001.

de 19,03.01, ao Deputado GUSTAVO FRUET, encaminhando cópia
do Aviso n.o 9O/MF, de 16.03.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O
2.808. de 2001.

de 19.03.01, ao Deputado GUSTAVO FRUET, encaminhando cópia
do Aviso n.o 921MF, de 16.03.01 do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O
2.809, de 2001.

deí9.03.01, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso n.o 91/MF, de 1603.01, do tvíinistério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O 2.812, de
2001.

de 19.03.01, ao Deputado JOÃO CALDAS. encaminhando cópia do
Aviso n.o 86/MF, de 16.03,01, do ~iinistério da Faz.enda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.827, de
2001.

de 19.03.01, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Aviso n.o B4/MF, de 16,03.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.828, de 2001,

de 19.03.01, ao Deputado PEDRO EUGÊNIO, encaminhando cópia
do Aviso n.o 85/MF. de 1603,0 I, do Ministerio da Fazenda,
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prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.829, de 2001.

de 19.03.01, ao Deputado FERNANDO ZUPPO, encaminhando
cópia do Aviso n.o 177/GM, de 16.03.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre üs quesitos constantes do RI n. o)

2.839, de 2001.

de 19.03.01, ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando cópia do
Aviso n.o 174/GM, de 15.03.01. do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.859, de
2001.

de 19.03.01, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia
do Aviso n.o 87/MF, de 16.03.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.862, de 2001.

de 19.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n.o 70/GAB-MCT, de 15.03.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.O 2.863, de 2001.

de 21.03.01, ao Deputado REGIS CAVALCANTE, encaminhando
cópia do Ofício/AAP/GMI n.o 15, de 19.02.01, da Assessoria
Parlamentar do Ministério da Previdência Social, informando sobre o
envio da resposta do RI n.o 174, de 1999.

de 21.03.01, ao Deputado Dr. ROSINHA, encaminhando cópia do
Oficio/AAP/GMI n.o 15, de 19.02.01, da Assessoria Parlamentar do
Mínistério da Previdência Social, informando sobre o envio da
resposta do RI n.o 499, de 1999.

de 21.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Oficio n.o 24/MEC, de 15.03.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.332, de 2000.

de 21.03.01, à Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 23/MC, de 20.03.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.O 2.724, de 2000.

de 21.03.01, à Deputada VAENSSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 26/MC, de 20.03.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclar~cimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.760, de 2000.

de 21.03.01, à Depulada LUCI CHOINACKI, encaminhando cópia
do Av\so n.o 187/GM, do 21.03.01, do Ministério da Saúde,
respondendo ao RI n.o 2.840, de 200 i.
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de 21.03.01, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso nO 187/GM, de 2'1.03.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O

2.840, de 2001.

de 21.03.01, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia
do Avíso nO 188/GM, de 21.03.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre o::; quesitos constantes do RI n.o
2.842, de 2001.

de 21.03.01, ao Deputado MIRO TEIXEIRA, encaminhando cópia
do Aviso n° 189/GM, de 21.03.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o

2.850, de 2001.

de 21.03.01, ao Deputado Dr. HÉLIO, encaminhando copia do
Aviso n.o 189/GM, de 21.03.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.O 2.850, de
2001.

de 26.03.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício/MDNn.o 52, de 26.03.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n.o 2.793. de 2000.

de 26.03.01, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Ofício/MOA n.c 54, de 26.03.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes dos Requerimentos de Informação n.os 2.819 e
2.923, de 2001.

de 26.03.01, ao Deputado JOÃO GRANDÃO, encaminhando cópia
do Oficio n.o 11IDPB/DCS/ARC-tvlREJEAGR, de 22.03.01, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.834, de 2000.

de 26.03.01, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Ofício n.o 11/DPB/OCS/ARC-MREJEAGR, de 22.03.01, do
Ministério das Relações Exteriores. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.O 2.834, de 2000.

de 28.03.01, ao Deputado DE VELASCO, encaminhando cópia do
Aviso n.o 281-C.Civil, de 27.03.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do AVISO nO 056/MEC, de 15.03.01, do
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes da Indicação nO '1.058, de 2000.

de 28.03.01, ao Deputado PEDRO FERNANDES, encaminhando
cópia do Aviso n.o 281-CCivil, de 27.03.01, da Casa Civil da
Presidência da República, de 27.03.01, que envia cópia do Aviso nO
061/MD, de 16.03.01, do Ministério da Defesa, prestando
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esclarecimentos sobre os quesitos constantes da Indicação n.O
1.060, de 2000.

de 28.03.01, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso n.o 281-C.Civil, de 27.03.01, da Casa
Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nO
09/GM-MDIC, de 08.03.01, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes da Indicação n. o 1.108, de 2000.

de 28.03.01, ao Deputado COSTA FERREIRA, encaminhando cópia
do Aviso n.o 281-C.Civil, da Casa Civil da Presidência da República
que envia cópia do Aviso nO 062JMO, de 16.03.01, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
da Indicação n.o 1.143, de 2000.

de 28.03.01, ao Deputado PAULO DELGADO, encaminhando cópia
do Aviso n.o 281-C.Civil, de 27.03.01, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso n° 023/MinC, de 23.02.01, do
Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes da Indicação n.o 1.203, de 2000.

de 28.03.01, ao Deputado JOÃO PAULO, encamínhando cópía do
Aviso n.o 26/MET, de 28.03.01, do Ministério do Esporte e Turismo,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes RI nO
2.854, de 2001.

de 28.03.01, ao Deputado EDUARDO CAMPOS, informando do
não encaminhamento do RI nO 2.943. de 2001, por ter sido declarado
PREJUDICADO pela Primeira Vice-Presidência.
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Aviso n' 6JGM-MDIC, de 01,03.01, do Ministéno do Desenvolvimento Indústria I~

Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesito::;
constantes RI nO 2,794, de 2000, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOT1N.

Aviso n' 7/GM-MDIC, de 01.03.01, do Ministéno do Desenvolvimento Indústria 13

Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes RI nO 2.e05, de 2000, de autoria do SÉRGIO NOVAIS.

Aviso n' 8/GM-MOIC,

Aviso n 23/MME,

Aviso n' 24/MME,

Ofício n'1 O/
Grv1!MOIC

Ofício n )11 J
GM/MDiC,

Aviso n' 18/MET,

Aviso n' 51-A,

de 01,03.01, do Ministério do Desenvolvimento Indústria 8

Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes RI nO 2.786, de 2000, de autoria da Comissão dt3
Desenvolvimento Urbano e Interior.

de 01,03.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes RI nO 2.787, de
2000, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior.

de 01.03.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes RI nO 2.845, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

de 01.03.01. do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.814, de 2001, de autoria do Deputado
JOÃO CALDAS.

de 01.03.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestandú esclarecimentos sobre os quesito:;
constantes do RI nO 2.797. de 2000, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN.

de 02.03.0", do Ministério LIa Esportes e Turismo, prestando
esclarecimentos sobre os qL'esitos constantes do RI nO 2,804, de
2000, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

de 02.03.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nC
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Aviso nO 7UMF,

Aviso nO 7( IMF,

2.816, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO.

de 02.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO 2.801, de
2000, de autoria do Deputado SERGIO NOVAIS.

de 02.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.802, de
2000, de autoria do Deputado SERGIO NOVAIS.

Aviso nO 1~0/GM/MT, de 02.03.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.864, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.

Aviso nO 141/GM/MT, de 02.03.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.693, de
2000, de autoria do Deputado JOSÉ ALEKSANDRO.

Aviso nO 239/MJ,

Aviso nO 51-6,

Ofício nO 1~ 81
GM/MMA

Ofício nO 1E9/
GM/MDIC,

Aviso nO 27!MME,

Aviso nO 28 'MME,

Aviso n° 52 A,

Aviso nO 53

de 02.03.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.795, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 05.03.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sob.-: os quesitos constantes do RI nO
2.824, de 2001, de autoria do Deputado PADRE ROQUE.

de 05.03.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.866, de
2001, de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e
Minorias.

de 05.03.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do R\ nO 2.681, de
2000, de autoria do Deputado R:CARDO FERRAÇO.

de 06.03.01. do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.815, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

de 06.03.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitcs constantes do RI nO 2.806, de
2001, de autoria dos Deputados WALTER PINHEIRO e
GERALDO MAGELA.

de 07.03.01, do MinistériO da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesito.:> constantes do RI nO
2.855 , de 2001, de autoria do Deputado JOAO PAULO.

de 07.03.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO



Ofício nO 2( lO/
GM/MMA,

Ofício n° 21)11
GM/MIV1A,

Ofício nO 21 )2/
GM/MMA,

Aviso nO 1t 3/GM,

Aviso nO 1f4/GM,

Aviso nO 1E5/GM,

Aviso n° 2L!4/MJ,

Aviso nO 245/MJ,

Ofício n° 9 SGEXI
ARC-MRE/4EFI,
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2.818, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO.

de 07.03.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.637, de
2000, de autoria da COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS.

de 07.03.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.073, de
2000, de autoria da Deputada VÂNESSA GRAZZ/OTIN.

de 07.03.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.581, de
2000, de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLlA.

de 08.03.01, do Ministério oa Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.757, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 08.03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.756, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 08.03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.734, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 08.03.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.822, de 2001, de autoria
do Deputado ARY KAKA.

de 08.03.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
scbre os quesitos constantes do RI nO 2.690, de 2000, de autoria
do Deputado CHICO SARDELLI

de 09.03.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.831, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ ANTON'O DE ALMEIDA.

Ofício nO 1tl DA/ARe de 09.03.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
CJ/SeL-M~~E/AEFI, esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.813, de

2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Ofício nO 1~ 'iMEC,

Ofício n° 2l liMEC,

de 09.03.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.727, de
2000, de autoria da COMISSÃO ESPECIAL DE APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

de 09.03.01, do Ministério da Educação, respondendo ao do RI nO
2.695, de 2000, de autcria da Deputado FERNANDO FERRO.
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Ofício nO 8?/MP,

Aviso nO 5ti,

Aviso nO 5-"

de 09.03.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimenlos sobre os quesitos constantes
do RI n° 2.803, de 2000, de autoria do Depulado MÁRIO ASSAD
JUNIOR.

de 09.03.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.835, de 2001, de autoria dos Deputados NILSON MOURÃO e
FERNANDO FERRO.

de 09.03.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.849, de 2001, de autoria do Deputado POMPEO DE MAnOS.

Aviso nO 1[.HGM/MT, de 09.03.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.780, de
2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 3"i1MME, da 12.03.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.837, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso nO 3::'/MME. de 12.03.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.825, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso nO 32·/MME, de 12.03.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.838, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso nO 2:1- C.Civil, de 12.03.01. da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 130, de 16.02.01, do Ministro da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.210. de 2000,
de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 221- C.Civil, de 12.03.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 64. de 23.02.01, do Ministro da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.195, de 2000,
de autoria do Deputado NEUTON LIMA.

Aviso nO 22' - C.Civil, de 12.03.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 15, de ü7.02.01, do Ministro da Cultura,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.167, de 2000,
de autoria do Deputado PAULO PAIM.

Aviso n° 221-e.Civil, de 12.03.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 05. de 20.02.01, do Ministro da
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, respondendo à
Indicação nO 1.160, de 2000, de autoria da COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS.
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Aviso nO 2;'1- C.Civil,

Aviso n° 2:'1- C,Civil,

Aviso nO 2::1- C.Civil,

Aviso nO 168/GM,

Aviso nO 2E9JMJ,

Ofício nO 1Fi
GM-MDIC,

Oficio nO 22,fMEC,

Ofício nO 2tl
AAP/GM/M f E,

Ofício n° 24/MEC,

Ofício n° 701
GAB-MCT.

Aviso nO 171/GM,

de 12.03.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 219, de 20.02.01, do Ministro da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.106, de 2000,
de autoria do Deputado RONALOO VASCONCELLOS.

de 12,03.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso na 141, de 23.02,01, do Ministro da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 987, de 2000, de
autoria do Deputado PEDRO FERNANDES.

de 12.03.01, da Casa Civil da Presidência da Republíca que
envia cópia do Aviso nO 131, de 16.02.01, do Ministro da Saúde.
prestando esclarecimentos sobre a Indicação na 02, de 1999, de
autoria do Deputado SILAS BRASILEIRO.

de 09,03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2,779, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 14,03.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de Informação
nas 2.820 e 2.821, de 2001, de autoria do Deputado ARY KARA.

de 14.03.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.836, de 2001, de autoria do Deputado JAIR
MENEGUELLI.

de15.03,0 1, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.783, de
2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 15.03,01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.737, de
2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 15.03.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 2.332, de 2000, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN e na 2,538. de 2000, de
autoria da Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento
Regional.

de 15.03.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.863, de

2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 15.03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os Quesitos constantes do RI n° 2.859, de 2001, de autoria
do Deputado JOÃO PAULO.
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Aviso nO 1i 6/GM,

Aviso nO 1i7/GM,

Aviso na 6:CJMD,

Aviso n° 8"-JMF,

AVIso nO 8tlMF,

Aviso nO 8€lMF,

Aviso n° 8"i l MF,

Aviso n° 88!MF,

Aviso nO 89/MF,

Aviso nO 90/MF,

Aviso nO 91/MF,

Aviso n° 92MF,

de 15.03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.777, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 15.03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.735, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 16.03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.839, de 2001, de autoria
da Deputada FERNANDO ZUPPO.

de 16.03.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.730, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 16.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.828, de
2001, de autoria do Deputado FERNANDO FERRO.

de 16.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.829, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO EUGÊNIO.

de 16.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.827, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

de 16.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.862, de
2001, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.

de 16.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.807, de
2001, de autoria do Deputado GUSTAVO FRUET.

de 16.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.644, de
2000, de autoria do Deputado MANOEL VITÓRia.

de 16.03.01, do Ministério da Fazenda, respondendo ao RI nO
2.808, de 2001, de autoria do Deputado GUSTAVO FRUET.

de 16.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.812, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

de 16.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.809, de
2001, de autoria do Deputado GUSTAVO FRUET.
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Ofício nO 9 i/MI,

Aviso nO 2r IMC,

Aviso nO 1f 7/GM,

Aviso nO 1é9/GM,

Ofício n011 DPB
OCS/ARC-í /lRE,

Oficio/ n° 5 ~,

Ofício/MDA'N° 54,

Aviso n° 66 A,

Aviso nO 28 1- C.Civil,

de 16.03.01. do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesItos constantes do RI nO 3.028, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZ\OTIN.

de 20.03.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.724, de
2000. de autoria da Deputada ÂNGELA GUADAGNIN.

de 20.03.01. do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.760, de
2000, de autoria do Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 21.03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.840, de 2001, de autoria
dos Deputados LUCI CHOINACKl e NILSON MOURÃO.

de 21.03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.842, de 2001, de autoria
do Deputado PADRE ROQUE.

de 21.03.01. do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.850, de 2001, de autoria
dos Deputados Dr. HÉLIO e MlRü TEIXEIRA.

de 22.03.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
MRE/EAGR, esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 2.834, de 2001. de autoria dos Deputados JOÃO GRANDÃO
e FERNANDO FERRO.

de 26.03.01, do Ministério do Desenvolvimento AgráriO,
prestando esclarecimentos SObic os quesitos constantes do RI n()

2.793, de 2001, de auturla da Deputada VANESSA
GRAZZlÜTIN.

de 26.03.01, do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 2.819, e 2923, de 2001, de
autoria do Deputado FERNANDO FERRO.

de 27.03.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constante do RI na
2.810, de 2001, de autoria do Deputado GUSTAVO FRUET.

de 27.03.01, da Casa Civil da PresidênCia da Republica que
envia cópia do Aviso nO 56, de 15.03.01, do Ministério da
Educação, prestando esclareCimentos sobre Indicação nO 1.058,
de 2000, de autoria do Deputado DE VELASCO.

Aviso n° 281- C.Civil, de 27.03.01, da Casa Civil d3 Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 61, de i 6.03.01, do Ministério da Defesa,
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Aviso nO 2e 1- C.Civil,

Aviso n° 281- C.Civil,

Aviso n° 2b1- C.Civil,

Aviso na 281-C.Civil ,

Aviso nO 26/MET,

Ofício nO 3~;/MEC,

Oficio nO 3~/MEC,

Ofício nO 3'I3/GMI
MMA

Aviso nO 213/GM,

Aviso n° 104/MF,

prestando esclarecimentos sobre Indicação nO 1.060, de 2000, de
autoria do Deputado PEDRO FERNANDES.

de 27.03.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 09 , de 08.03.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre Indicação n° 1.108. de 2000, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

de 27.03.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 62, de 16.03.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.143, de 2000,
de autoria do Deputado COSTA FERREIRA.

de 27.03.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 23, de 23.02.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.203, de 2000,
de autoria do Deputado PAULO DELGADO.

de 27.03.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 26, de 15.03.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego. prest~ndo esclarecimentos sobre a
Indicação na 1.204, de 2000, de autoria do Deputado MOACIR
PIOVESAN.

de 28.03.01, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.854, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO PAULO.

de 28.03.01, do Ministéri.:. da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constante do RI nO 2.853, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO PAULO.

de 28.03.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ 2.727, de
2000, de autoria da COMISSÃO ESPECIAL - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO.

de 28.03.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constante do RI n° 2.785, de
2000, de autoria do Deputado CHICO SARDELLI.

de 29.03.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.758, de 2000, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 30.03.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.591. de
2000, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.
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RESENHA DA CORRESPONDÊí"CIA RECEBIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo E INDICAÇÃO

ABRIL/%001

Aviso nO 39 1AAP/
GM/MTE

Aviso nO 40 MP}
GM/MTE

Ofício/MOA'
n° 5710'1,

AVISO n° 34)-C.Civil,

Aviso nO 34)-C.Civil,

AVIso n° 34 )-C.Clvil,

Aviso n° 34~)-C.Civil,

Aviso nO 34)-C.Civil,

de 04.04.01, do Ministério do Trabalho e Emprego,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.751, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

de 04.04.01, do Ministério do Trabalho e Emprego,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.752, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTlN.

de 04.04.01, do Ministér'lo do Desenvolvimento Agrário,
prestando esclarecimetltos sob(e os quesitos constante do RI nO
2.750, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

de 04.04.01, da Casa Civil dá Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 301, de 23.03.01, do Ministro da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre Indicação n° 771, de 2000, de
autoria do Deputado SAMPAIO OÓRIA.

de 04.04.01, da Casa Civil d3 Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 302, de 23.03.01, do Ministro da Justiça.
prestando esclarecimentos sobre Indicação nO 859, de 2000, de
autoria do Deputado A[\TÓNIO DO VALLE.

de 04.04.01, da Casa Civil dz. Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 22, de 20.03.01, do Ministro das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre Indicação n°
982, de 2000, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.

de 04.04.01, da Casa Civil da Presidência da Republlca que
envia cópia do Aviso nO 72, de 27.03.01, do Ministro da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre Indicação nO 1158, de 2000, de
autoria do Deputado RONALDO VASCONCELOS.

de 04.04.01, da Casa Civil da Presidência da Republlca que
envia cópia do Aviso n° 31, de 28.03.01, do Ministro do Trabalho
e Emprego, prestando esclarecimentos sobre Indicação n° 1.171,
de 2000, de autoria da Deputada MARISA SERRANO.
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Aviso n° 34Q-C.Civil, de 04.04.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 73, de 27.03.01, do Ministro da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre indicação nO 1.174, de 2000, de
autoria do Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

Aviso nO 340-e.Civil, de 04.04.01, da Casa Civil oa Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 21, de 20.03.01, do Ministro das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre Indicação nO
1.175, de 2000, de autOíia do Deputado RONALDO
VASCONCELLOS.

Aviso nO 3E3-C.Civil, de 10.04.01, da Casa Civil da Presidência da Republica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.978, de 2001, de autoria da Deputada ÂNGELA GUADAGNIN.

Aviso n° 364-C.Civil, de 10.04.01, da Casa Civil da Presidência da Republica,
prestando esclarecimentos sobr3 os quesitos constantes do RI nO
2.922, de 2001, de autoria dos Deputados MILTON TEMER e
GERALDO MAGELA.

Oficio 389/GM/MMA, de 11.04.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.540, de
2000, de autoria da COMISSÃO DA AMAZÓN\A E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Ofício 390/GM/MMA, de 11.04.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesiios constantes do RI n° 2.645, de
2000, de autoria do Deputado PAES LANDIM.

Ofício 391JI~M/MMA, de 11.04.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.826, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Oficio nO 2UGAB,

Ofício 15 DA/ARCI
CJ/SCL-MP-E/AEFI,

Aviso nO 28'MC,

Aviso nO 29'MC.

Aviso n° 31'MC,

de 11.04.01, do Deputado DR. ROSINHA, solicitando reiteração
do RI n° 449. de 1999, encaminhado ao Ministério da Previdência
e Assistência Social.

de 17.04.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.813, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

de 17.04.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.643, de
2000, de autoria do Deputado MARÇAL FILHO.

de 17.04.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesilos constantes do RI nO 2.043, de
2000, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.

de 17.04.01, Ministéíio das Comunicações, prestando



DIÁRIO DA ('ÁMARA DOS [)foI'lJl A[)()S Setembro de 2001

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.857, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO PAULO.

Ofício SEle S nO 237, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicaçãc nO 1.277, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício SEle 3 nO 238, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.241, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício SE/CS nO 239, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.276, de 2000, de autona do
Deputado HERMES PARCIAi\lELLO.

Oficio SElC:; nO 240, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação n° 1.240, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Oficio SE/C 3 nO 241, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.275, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício SE/C:; nO 242, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação n:l 1.239, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Oficio SE/C 3 n° 243, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.274, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício SE/C3 n° 244, de 18.04.01, da Secretaria-Ex8cutiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação na 1.273, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Oficio SEIC 3 n° 245, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.272, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício SE/C:; nO 246, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.271, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Oficio SE/C 3 nO 247, de 18.04.01, da Secretaria-Exp.cutiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação n° 1.280, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

OfíCIO SE/C3 n° 248, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação n° 1.270, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANI::LLO.
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Ofício SEleS nO 249, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.279, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício SEleS n° 250, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.269, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício sEles nO 251, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação n° 1.268, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício SEleS nO 252, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestanào
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.242, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANFi_LO.

Ofício sEles n° 253, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.252, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício SEICS na 254, de 18.04.01, da Secreiaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.266, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANFLLO.

Ofício SEleS n° 255, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação na 1.267, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício SEleS n° 260, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva da Casa Civil, prestando
esclarecimentos sobre Indicação (lo 1.278, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO.

Ofício n° 0::.5/MEC, de 18.04.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.987, de
2001, de autoria do Deputado DAMIÃO FELlCIANO.

Ofício n° 02·6/MEC, de 18.04.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.975, de
2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA.

Oficio 435/GM/MMA, de 19.04.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.957, de
2001, de autoria do Deputado SERGIO MIRANDA.

Ofício nO 4~: IMME,

Aviso n° 63 MPI
GM/MTE.

de 19.04.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.825, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 19.04.01, do Ministério do Tiabalho e Emprego, respondendo
ao RI nO 2.833, de 2001 , do Deputado URSICINO QUEIROZ.
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Aviso nO 64 \AP/
GM/MTE,

Ofício/MDAi nO 71,

Aviso nO 13t1MF,

Ofício na 24 ARei
ACS-MRE-p ORG,

Ofício 19/GI'~-MDIC,

de 19.04.01, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 2.778, de
2001, de autoria da Deputada Vf\NESSA GRAZZIOTIN.

de 23.04.01, do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.741, de 2000, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOT\ N.

de 25.04.01, do Ministéno da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 2.728, de
2000, de autoria do Deputado JOSÉ ALEKSANDRO.

de 25.04.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.954, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 26.04.01, do Ministéno Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI na 3.019, de 2001, de autoria do Deputado JAIR
MENEGUELLI.

Aviso nO 32:, GM/MT, de 26.04.01, do Millistério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.988, de
2001, de autoria do Deputado NELSON PELLEGRINO.

Aviso na 32· GM/MT. de 26.04.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 2.895, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO PAULO.

Ofício n° 75, PRESI, de 26.04.01, do Conselho da Justiça Federal, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.446, de 2001, de autoria
do Deputado JOSÉ ROBERTO EATOCHIO.

Ofício nO 42 MEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesito.,; constantes do RI nO 3.045, de
2001, de autoria do Deputado rviÁRCIO MATOS.

Ofício na 38 'MEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.847, de
2001, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.

Ofício nO 37'MEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nUs 2.982 e 2.983, de 2001, de
autoria do Deputado IVAN VALENTE.

Aviso nO 40 i/MJ. de 26.04.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.005, de 2001, de autoria
do Deputado DR. ROSINHA.
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Aviso nO 4C8/MJ, de 26.04.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.048, de 2001, de autoria
do Deputado DR. HÉLIO.

Ofício nO 3WMEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.832, de
2001, de autoria do Deputado rviARÇAL FILHO.

Oficio n° 4ü/MEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.846, de
2001, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.

Aviso nO 449-C.Civil, de 27.04.01, da Casa Civil da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.102, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

Aviso nO 4tO-C.Civil, de 27.04.01, da Casa Civil da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.100, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIDTIN.

Aviso nO 451-C.Civil, de 27.04.01, da Casa Civil da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.117, de 2001, de autoria do Deputado AUGUSTO FRANCO.

Otrcio nO 2f. G/SGEXI de 27.04.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
DARC-MRElAEFI, esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.925, de

2001, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS.

Ofício nO 4~JMEC, de 27.04.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.974, de
2001, de autoria do Deputado GASTÃO V1ElRA.

Oficio nO BCiPRESl, de 30.04.01, do Conselho da Justiça Federal, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1444, de 2001, de autoria
do Deputado CORIOLANO SALES.

Ofício 491iGM/MMA, de 30.04.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesi(os constantes do RI nO 2.789, de
2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO.
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RE?ENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

ABRILl2001

Ofício PS/f;l n°

475,

476,

477,

478,

479,

480,

481.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.234, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Nova Londrina, Estado do
Paraná, no Programa Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nll 1.235, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Ivaté-PR, no Programa
Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.236, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Maripá-PR, no Programa
Comunidade Solidária.

03.042001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.237, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Boa Esperança-PR, no
Programa Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.238, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Moreira Sales-PR, no
Programa Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nU 1.243, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARClANELLOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Juranda-PR, no Programa
Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.244, de 2001, de autoria do
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482,

483,

484,

485.

486,

487,

488,

489,

Deputado HERMES PARCIANELLOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Ubiratã-PR. no Programa
Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.245, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlOS. que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de São Pedro do Iguaçu-PR, no
Programa Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.246, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Cafelândia-PR, no Programa
Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.247, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do MunicJpio de Cascavel-PR, no Programa
Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.248, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Condói -PRo no Programa
Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.249, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLOS. que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Itaúna do Sul-PR, no Programa
Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.250, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLOS. que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Santa Mônica-PR, no
Programa Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.251, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARC'ANEllOS, que sugere ao Poder
Executivo a inclusão do Município de Santa Izabel do Ivaí-PR, no
Programa Comunidade Solidária.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.358 de 2001, de autoria
do Deputado MARCONDES GADELHA, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, a
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490,

491,

492.

493,

494,

495,

implantação do projeto de transposição de água do rio São
Francisco para o Semi-árido do Nordeste Setentrional e a
implementação de medidas complementares destinadas à
revitalização ambiental de seus afluentes e ao aumento da
disponibilidade hídrica daquele rio.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.359 de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Comunicações, a realização dos
estudos necessários à implantação de um sistema de controle das
ligações telefônicas em um aparelho no domicilio do assinante ou
acoplado ao telefone.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.360 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Planaltina do Paraná-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.361 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Santa Izabel do Ivaí-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.362 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Santa Mônica-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.363 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Itaúna do Sul-PR, dentro das prioridades para liberação
e pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.364 de 2001, de autoria
do Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
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496,

497.

498,

499,

500.

501,

502,

Município de Candoí-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.365 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municfpio de Pinhão-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.366 de 2001. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Jardim Olinda-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.367 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de São Jorge D'Oeste-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.368 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Santo Antônio do Caiuá-PR, dentro das prioridades
para liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.369 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédia do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Diamante do Norte-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.370 de 2001. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do Município
de Porto Barreiro-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.371 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Rio Bonito do Iguaçu-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.372 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Laranjeiras do Sul-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.373 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Nova laranjeiras -PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.374 de 2001. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municipio de Loanda-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.375 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municfpio de Quedas do Iguaçu-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.376 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de MarUena-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.377 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Santa Cruz do Monte Castelo-PR, dentro das
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prioridades para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.378 de 2001. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação. a inclusão do
Município de Três Barras do Paraná-PRo dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.379 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Nova Londrina-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.380 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Nova Olímpia-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.381 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Alto Piquiri-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.386 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Braganey-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.387 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Munlcipio de Altônia-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.388 de 2001, de autoria do
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Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municipio de Catanduvas-PR. dentro das prioridades para liberação
e pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.389 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANEllO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municfpio de Tapejara-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.390 de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação. a inclusão do
Municlpio de Iporã-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.391 de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Anahy-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.392 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Rancho Alegre do Oeste-PR, dentro das prioridades
para liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.393 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder
Executivo; por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Céu Azul-PR. dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.394 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlO. que sugere ao Poder Executivo
por intennédio do Ministério da Educação, a inclusão do Municipio
de Quarto Centenário-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.395 de 2000, de autoria do
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Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Moreira Sales-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.396 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Vera Cruz do Oeste-PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.397 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municipio de Mariluz-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.398 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Goioerê-PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.399 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Guaraniaçu-PR, dentro das prioridades para liberação
e pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.400 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARC1ANELlO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Boa Esperança-PR. dentro das prioridades para
líberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.401 de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Diamante do Sul-PR. dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.
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03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.420 de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a revisão dos
critérios do Exame Nacional de Cursos.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.421 de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
"Direito" como uma das áreas profissionais dos cursos de nível
técnico.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.422 de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Cultura, sejam as
Secretarias de Cultura das Unidades da Federação coordenadoras,
no seu âmbito de ação, do registro nacional do patrimônio imaterial.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.423 de 2001, de autoria do
Deputado GUSTAVO FRUET, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a instituição de uma comissão
multidisciplinar devido à ocorrência de paraflexia enzoótica 
"scraipe" em ovinos.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.424 de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédia dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento
Agrário, a liberação de recursos do Programa Nacíonal de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, para o
financiamento da safra de verão.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.425 de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
adoção de medida cabivel para atender o pleito dos servidores da
Secretaria da Receita Federal, inerente ao Plano de Classificação de
Cargos e Salários-PCC.

03.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.426 de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a instalação de uma Delegacia
da Policia Rodoviária Federal na cidade de Guarapuava-PR.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação n° 1.427 de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de providências
para a execução das obras de duplicação da rodovia BR-369, no
trecho entre as cidades de Jataizinho e Comélio Procópio - PRo

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.428 de 2001, de autoria do
Deputado ALCEU COLLARES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a criação do Comitê
Interinstitucional de Medicamentos.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.429 de 2001, de autoria do
Deputado DE VELASCO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, que seja
acrescentada à Norma Regulamentadora nO 04 a obrigatoriedade da
prática de exercícios fisicos em todas as empresas.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.430 de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Saúde, a utilização de
seringas com trava de segurança nas campanhas promovidas pelo
Governo Federal.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.431 de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por Intermédio do Ministério da Cultura, a adesão do
Brasil ao Programa "Tesouros Humanos Vivos" da UNESCO.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.432 de 2001. de autoria do
Deputado ROBERTO PESSOA. que sugere ao Poder Executivo. por
intermédio do Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão, que
05 concursos públicos, no âmbito da União, sejam realizados em
todas as capitais brasileiras.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.433 de 2001, de autoria do
Deputado AUGUSTO NARDES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério de Minas e Energia. a realização de estudos
sobre a procedência de criar-se um órgão gestor das energias
obtidas a partir de fontes alternativas, nos moldes das agências
nacionais.

03.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.434 de 2001, de autoria do
Deputado AUGUSTO NARDES, que sugere ao Poder Executivo, por
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intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
adoção de registro especial para os medicamentos de uso
veterinário e os produtos de uso agronômico.

03.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.435 de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a não concretização da Medida
Provisória que autorizaria a venda de medicamentos diretamente
dos laboratórios produtores aos consumidores, com a intermediação
das agências dos Correios.

de 03.04.2001, ao Deputado FERNANOO CORUJA, encam\nhando
cópia do Aviso nO 104/MF, de 30.03.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI, n.o
2.591, de 2000.

de 03.04.2001, à COMISSÃO ESPECIAL - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DO TRÂNSITO, encaminhando cópia do Oficio n° 34/MEC,
de 28.03.01, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI, n.O 2.727, de 2000.

de 03.04.2001, ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando cópia
do Ofício nO 33/MEC, de 28.03.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI, n.o
2.853, de 2001.

de 03.04.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
encaminhando cópia do Aviso n° 213/GM, de 29.03.01, do Ministério
da Saúde, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI, n.o 2.758, de 2000.

de 03.04.2001, ao Deputado CHICO SARDELLI, encaminhando
cópia do Ofício nO 313/GM/MMA, de 28.03.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI, n.o 2.785, de 2000.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.219 de 2000, de autoria do
Deputado REGIS CAVALCANTE, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
adoção de medidas em defesa da apicultura nacional.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.222 de 2000, de autoria do
Deputado ROBERTO ROCHA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, a implantação de uma representação do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, São Luiz - Ma.
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06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.228 de 2000, de autoria do
Deputado MARCOS CINTRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da fazenda, a instalação de uma agência
do Banco do Brasil na região do Parque Iguatemi - São Matheus,
São Paulo - SP.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.239 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Goioerê - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.240 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Janiópolis - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.241 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Altamira do Paraná - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.242 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Municipio de
Campina da Lagoa - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.252 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Municlpio de
Planaltina do Paraná - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.266 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Quedas do Iguaçu - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.267 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Nova Laranjeiras - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.268 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclúsão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Laranjeiras do Sul - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da \ndicação nO 1.269 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município do Rio
Bonito do Iguaçu - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.270 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Porto Barreiro - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.271 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Nova Aurora - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.272 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Corbélia - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.273 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Santa Tereza do Oeste - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.274 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade SoUdária, do Municlpio de
Lindoeste - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.275 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Santa Lúcia - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.276 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
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a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Municfpio de
Capitão Leônidas Marques - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.277 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, Que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Diamante do Sul - PR.

06.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.278 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Guaraniaçu - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.279 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de Vera
Cruz do Oeste - PRo

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1.280 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária. do Município de Céu
Azul- PRo

06.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando a Indicação nO 1.312 de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Municlpio de Campo Bonito - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do 8US.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.313 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde. o enquadramento
do Municfpio de Catanduvas - PR , dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.314 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Três Barras do Paraná - PR, dentro das prioridades
para adoção do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.315 de 2000, de autoria do
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Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Quedas do Iguaçu - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.316 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Nova Laranjeiras - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação n° 1.317 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Municipio de Nova Cantu - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação n° 1.318 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Janióplis - PR, dentro das prioridades para adoção
do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação n° 1.319 de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde. o enquadramento
do Município de Boa Esperança - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando a Indicação n° 1.320 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Goioerê - PR, dentro das prioridades para adoção
do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.321 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Municipio de Mariluz - PR, dentro das prioridades para adoção do
Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.322 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANE:LLO, que sugere ao Poder
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Executivo. por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Quarto Centenário, PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.323 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Municlpio de Rancho Alegre do Oeste - PR, dentro das
prioridades para adoção do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.324 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Minisl~rio da Saúde, o enquadramento
do Município de Iporã - PR, dentro das prioridades para adoção do
Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.325 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Tapejara - PR, dentro das prioridades para adoção
do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.326 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intennédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Altônia - PR, dentro das prioridades para adoção do
Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.327 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Municfpio de Tuneiras do Oeste - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.382 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Campo Bonito - PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escotar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.383 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlO. que sugere ao Poder
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Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municlpio de Ivatá - PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.384 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Ibema - PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.3B5 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municlpio de Tunelras do Oeste - PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação n° 1.402 de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municlpio de Jani6polis - PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação n° 1.403 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlO. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Nova Cantu - PR, dentro das prioridades para liberação
e pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando a Indicação nO 1.404 de 2000. de autoria do
Deputado ERMES PARCIANELlO. que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do Município
de Altamira do Paraná - PR, dentro as prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação n° 1.405 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Educação. a inclusão do
Município de Capitão Leônídas Marques - PR, dentro das prioooades
para liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando a Indicação nO 1.406 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Campina da Lagoa - PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do proieto destinado à aquisição de
transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.407 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municfpio de Santa Lúcia - PR, dentro das prioridades para liberação
e pagamento do proieto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação n° 1.408 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Municipio de Juranda - PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.409 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Ubiratã - PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.410 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Lindoeste - PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.411 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Minislério da Educação, a inclusão do
Município de Maripá - PR dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Ind icação nO 1.412 de 2000 I de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de São Pedro do Iguaçu - PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.
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06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação na 1.413 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Santa Teresa do Oeste - PR, dentro das prioridades
para liberação e pagamento do proieto destinado à aquisição de
transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.414 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Educação. a inclusão do
Município de Nova Aurora - PR, dentro das prioridades para
liberação e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.415 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação. a inclusão do
Município de Corbélia - PR. dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando a Indicação nO 1.416 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executívo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Cafelândia - PR, dentro das prioridades para liberação
e pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação nO 1.417 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARC'ANEllO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação. a inclusão do
Município de Cantagalo - PR, dentro das prioridades para liberação
e pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando a Indicação nO 1.418 de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação. a inclusão do
Município de Cascavel - PR, dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.

06.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando a Indicação n° -1.419 de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANEL.LO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do
Município de Guairaçá - PRo dentro das prioridades para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de transporte escolar.
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06.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
2.517, de 2000, de autoria do Deputado WElLlNGTON DIAS,
acerca das negociações entre a Caixa Econômica Federal e a
FUNCEF, sobre os procedimentos necessários para a formalização
de acordo judicial visando o pagamento dos compromissos atuariais
daquela empresa pública e seu respectivo fundo de pensão.

06.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
2.728, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ ALEKSANDRO.
sobre liberação de recursos da Caixa Econômica Federal destinados
à Empresa Norberto Odebrecht.

06.04.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 2.867, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, sobre documentos que subsidiam
a argumentação relativa à decisão do Canadá.

06.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 2.868, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, sobre desvio de verba destinada a
pagamento de salário a portadores de deficiência física.

06.04.2001, ao Ministério da Saúd~. encaminhando cópia do RI nO
2.870, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA,
sobre o montante de verba disponível para o combate à dengue.

06.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 2.871, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO BERZOINI, sobre entidades fechadas de
previdência complementar.

06.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 2.872, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO BERZOINI, sobre entidades fechadas de
previdência complementar, bem como a relação nominal das que
possuem convênio de adesão desde a data de criação.

06.04.2001, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminhando
cópia do RI nO 2.873, de 2001, de autoria do Deputado AGNELO
QUEIROZ, em que solicita cópia de documentos da FINEP 
Financiadora de Estudos e Projetos.

06.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 2.874, de 2001, de autoria do Deputado CHICO SARDELLI,
sobre os próprios do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.

06.04.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI nO 2.875, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO
FERRAÇO, sobre aplicação de recursos do Fundo de Amparo do
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Trabalhador - FAT, no Estado do Espírito Santo, mediante
transferências voluntárias.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.876, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a
respeito da compra de álcool aos usineiros, feita pela PETROBRÁS,
cujo produto não teria sido entregue.

06.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 2.877, de 2001, de autoria do Deputado GILMAR MACHADO,
sobre critérios e procedimentos da licitação de dicionários do
Programa Nacional do Livro Didático - 2001.

06.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
2.878, de 2001, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA, a
respeito da suspensão da distribuição de medicamentos essenciais
para o tratamento do câncer de próstata.

06.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI nO 2.879, de 2001, de autoria do
Deputado PADRE ROQUE e outros, sobre o processo de
recadastramento de imóveis rurais com áreas superiores a dez mil
hectares.

06.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI n° 2.880, de 2001, de autoria
do Deputado JOÃO CALDAS, acerca de despesas de publicidade do
SEBRAE nos anos de 1995 a 2001.

06.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI n° 2.881, de 2001, de autoria
do Deputado JOÃO CALDAS, aceíca de investimentos do SEBRAE
nos anos de 1995 a 2001.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.882, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, a respeito das ligações existentes entre o Sr. Henri
F. Reichstul, Presidente da PETROBRÁS e a empresa SRL.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 2.883, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, a respeito de relacionamentos existentes entre o
Presidente da PETROBRAS e o presidente da subsidiária
GASPETRO fora do âmbito da empresa.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.884, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os contratos realizados entre a PETROBRÁS
e a empresa Halliburton Serviços Uda.
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06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.885, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os contratos realizados entre a PETROBRÁS
e a empresa Pirelli Cabos S/A.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.886, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os contratos realizados entre a PETROBRÁS
e a empresa Confab Industrial S/A.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 2.887, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os contratos realizados entre a PETROBRÁS
e a empresa Cia. Brasileira de Amarras - Brasil Amarras.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.888, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os contratos realizados entre a PETROBRÁS
e a empresa Asea Brown Boveri-ABB.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.889, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN. sobre os contratos realizados entre a PETROBRÁS
e a empresa FMC do Brasillndústtia e Comércio S/A.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.890, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os contratos realizados entre a PETROBRÁS
e a empresa KSB Bombas Hidráulica S/A.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.891, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os Gontratos realizados entre a PETROBRÁS
e a empresa Sulzer Brasil S/A.

06.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.
encaminhando cópia do RI nO 2.892, de 2001, de autoria da
Deputada LUCI CHOINACKI, sobre concessão de créditos e titulos
agrários relativos aos programas Cédula da Terra, Banco da Terra e
Crédito Fundiário, a agricultores em todos os estados da República
Federativa do Brasil.

06.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI nO 2.893, de 2001, de autoria da
Deputada LUCI CHOINACKI, sobre concessão de créditos e títulos
agrários relativos aos programas Cédula da Terra, Banco da Terra e
Crédito Fundiário a agricultores no Estado de Santa Catarina.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.894, de 2001, de autoria do Deputado RONALDO
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VASCONCELLOS, sobre a possibilidade da existência de jazidas de
petróleo no Estado de Minas Gerais.

06.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 2.895, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO PAULO, sobre
contratos firmados entre o Ministério e a agência de Publicidade
BAGG Comunicação Ltda.

06.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 2.896, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO PAULO, sobre contratos firmados entre o Ministério
e a agência de Publicidade PROPEG Comunicação Social e
Mercadológica ltda.

06.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 2.898, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre atualizações de moedas, em relação aos
recursos liberados para projetos aprovados pela SUDAM.

06.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 2.899, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os projetos que estão na SUDAM para serem
apreciados no Estado do Amazonas.

06.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 2.900, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, no âmbito da SUDAM, sobre os projetos que estão
respondendo processos administrativos no Estado do Amazonas.

06.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 2.901, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os projetos aprovados pela SUDAM, no Estado
do Amazonas.

06.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
2.902, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
no âmbito da SUDAM, sobre o Banco da Amazônia S/A-BASA.

06.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
2.920, de 2001, de autoria do Deputado MOREIRA FERREIRA,
sobre dispensa de licitação na aquisição de vacinas anti-rábicas
para as campanhas de vacinação canina em todo o território
nacional.

06.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI nO 2.921, de 2001, de autoria do
Deputado ADÃO PRETO, sobre a execução orçamentária do
Ministério e seus Órgãos.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia do RI n° 2.922, de 2001, de autoria dos
Deputados MILTON TEMER e GERALDO MAGELA sobre viagem
de dez dias do Presidente da República.

06.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI nO 2.923, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO FERRO, referente à operacionalização do
PRONAF no Estado de Pernambuco.

06.04.2001, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI na 2.925, de 2001, de autoria do Deputado EDUARDO
CAMPOS, sobre o custo dos aluguéis, manutenção e outras
despesas realizadas pelas embaixadas, missões e consulados do
Brasil no exterior.

06.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI nO 2.926, de 2001, de autoria da
Deputada LUCI CHOINAKCI, sobre operacionalização do PRONAF
em Santa Catarina.

06.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 2.951, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a
respeito dos planos de mídia executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI na 2.952, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO
MIRANDA, a respeito dos planos de mídia executados nos anos dE;
mídia executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
2.953, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a
respeito dos planos de mídia executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI nO 2.954, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO
MIRANDA, a respeito dos planos de mídia executados nos anos de
1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 2.955, de 2001, de autoria do
Deputado SÉRGIO MIRANDA, a respeito dos planos de mídia
executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando
cópia do RI n° 2.959, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO
MIRANDA, a respeito dos planos de mídia executados nos anos de
1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
2.960, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a
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respeito dos planos de mídia executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 2.961, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO
MIRANDA, a respeito dos planos de mídia executados nos anos de
1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
n° 2.962, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a
respeito dos planos de mídia executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI nO 2.963. de 2001, de autoria do
Deputado S~RGIO MIRANDA, a respeito dos planos de mídia
executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
2.964, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a
respeito dos planos de mldia executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
2.965, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a
respeito dos planos de mídia executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 2.966. de 2001, de autoria do Deputado S~RGIO
MIRANDA. a respeito dos planos de mídia executados nos anos de
1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 2.967, de 2001, de autoria do
Deputado SÉRGIO MIRANDA, a respeito dos planos de mídia
executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001. ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
encaminhando cópia do RI nO 2.968, de 2001, de autoria do
Deputado SÉRGIO MIRANDA. a respeito dos planos de mídia
executados nos anos de 1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 2.969. de 2001, de autoria do Deputado ALCEU
COLLARES, sobre tabelas de remuneração dos servidores ativos e
inativos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

06.04.2001, ao Secretário-Geral da Presidência da República,
encaminhando cópia do RI nO 2.970, de 2001. de autoria do
Deputado PADRE ROQUE, em que solicita cópia das cartas
enviadas pelo Senador Antônio Car10s Magalhães ao Presidente da
República e as providências tomadas pelo Executivo acerca das
denuncias.
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06.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 2.971, de 2001, de autoria do
Deputado EULER RIBEIRO, a respeito da utilização de dotação
orçamentária destinada à Polltica Nacional do Idoso.

06.04.2001, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminhando
cópia do RI nO 2.972, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO
MIRANDA, a respeito dos planos de midia executados nos anos de
1999 e 2000.

06.04.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI n° 2.973, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, sobre a situação da estação de Truta, do IBAMA,
localizada na SC 438, no Município de Painel-SC.

06.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 2.974, de 2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA, sobre
a execução, no Estado do Maranhão, do Programa Dinheiro Direto
na Escola - PODE.

06.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 2.975, de 2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA, sobre
a Faculdade Evangélica de Teologia e Filosofia do Maranhão 
FETEF/MA.

06.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.977, de 2001, de autoria dús DelJulados FERNANDO
FERRO e LUCIANO ZICA, referente ao programa de privatizações
do setor elétrico brasileiro, em especial para o leilão de FURNAS.

06.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia do RI nO 2.978, de 2001, de autoria da
Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, sobre a compra de radares
meteorológicos para o Projeto SIVAM.

06.04.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
2.979, de 2001, de autoria da Deputada ÂNGELA GUADAGNIN,
sobre a implantação de Casas-Abrigo para mulheres vítimas de
violência.

06.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 2.980, de 2001, de autoria da Deputada ÂNGELA
GUADAGNIN, sobre o que disciplina a Lei nO 8.899/94,
regulamentada pelo Decreto nO 3.691/00.

06.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
n° 2.986, de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO
FANTAZZINI, sobre critérios e sistemática utilizados para o cálculo
do benefício estabelecido pelo Programa e Renda Mln/ma,
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vinculado à Educação - Bolsa Escola, estabelecido pela MP nO 2140,
de 13 de fevereiro de 2001.

06.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 2.987, de 2001, de autoria do Deputado DAMIÃO FELlCIANO,
sobre o desmembramento da Universidade Federal da Paraíba e a
possível denominação de "Universidade Federal do Semi-Árido" à
nova Instituição a ser criada em Campina Grande.

06.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 2.988, de 2001, de autoria do Deputado NELSON
PELLEGRINO, sobre a obra de construção do anel rodoviário da BR
101, Km 262, no Municlpio de Santo Antônio de Jesus, BA.

06.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 2.989, de 2001, de autoria do Deputado OSMAR SERRAGLIO,
acerca do descumprimento do Convênio de Cooperação Técnica nO
005/98, celebrado entre o Ministério da Educação, por intermédio da
Secretaria de Educação Média e Tecnológica e como interveniente,
o governo do Município de Umuarama.

06.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 2.990, de 2001 \ de autoria do Deputado OSMAR
SERRAGLlO, sobre a criação de comissão, em 20 de fevereiro de
2001, para apurar indfclos de Irregularidades no Departamento
Nacional de Estradas e Rodagem - DNER , em Curitiba, Paraná,
bem como os documentos que serviram de suporte a sua criaçãu.

06.04.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 39 AAP/GM/MTE, de 04.04.2001, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.751 de, de 2000.

06.04.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTlN, encaminhando
cópia do Oficio/MOA nO 57/01 , de 04.04.2001, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 2.750 de, de 2000.

06.04.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso na 40 AAP/GM/MTE, de 04.04.2001, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 2.752 de, de 2000.

06.04.2001, ao Deputado SAMPAIO DÓRIA, encaminhando cópia
do Aviso nO 340-C.Civil, de 04.04.2001, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso n° 301/MJ de 23.03.2001, do
Ministéri9 da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 771, de 2000.

06.04.2001, ao Deputado ANTONIO DO VALLE, encaminhando
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cópia do Aviso nO 340-e.Civil, de 04.04.2001, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 302lMJ de
23.03.2001, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 859, de 2000.

06.04.2001, ao Deputado CLEMENTINO COELHO, encaminhando
cópia do Aviso n° 34D-C.Civil, de 04.04.2001, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 22JMC de
20.03.2001, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 982, de 2000.

06.04.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso nO 340-C.Civil, de 04.04.2001, da
Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nO
72/MD, de 27.03.2001, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.158, de 2000.

06.04.2001, à Deputada MARISA SERRANO, encaminhando cópia
do Aviso n° 340-C.Civil, de 04.04.2001. da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nO 31/MC de 28.03.2001, do
Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nO 1.171, de 2000.

06.04.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso nO 340-C.Civil, de 04.04.2001, da
Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso n°
73/MD, de 27.03.200-1, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.174, de 2000.

06.04.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso nO 340-C.Civil, de 04.04.2001, da
Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nO
21/MC de 20.03.2001. do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.175, de 2000.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.214, de 2000, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Executivo.
por intermédiO do Ministério de Minas Energia, que seja determinada
à Petrobrás - BR a adoção de providências no sentido da reabertura
das bases de distribuição secundária de combustíveis,
administradas por aquela empresa, localizadas nos Municípios de
Juazeiro do Norte, Campina Grande, Barreiras e Itabuna.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.215. de 2000, de autoria do
Deputado CORIOLANO SALES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Integração Nacional, a Inclusão, na
Proposta Orçamentária da União (PGU) de 2002, de recursos para
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construção da Barragem do Saco Grande/Gaviãozinho, em Barra do
Choça, Estado da Bahia.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.216, de 2000, de autoria do
Deputado CORIOLANO SALES, que sugere ao Poder Executivo. por
intermédio do Ministério da Integração Nacional, a construção da
Barragem de São Domingos, no Rio Gavião. nos limites dos
Municipios de Jacaraci e Condeúba, Estado da Bahia.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.217, de 2000, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Agricultura e Abastecimento, a adoção
de linha de financiamento para aquisição de calcário agrícola.

11.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.218, de 2000, de autoria do
Deputado BISPO WANDERVAL, que sugere ao Poder Executivo,
por intennédio do Ministério das Comunicações, a criação do cargo
de ouvidor, no âmbito das prestadoras de serviços de
telecomunicações, bem como a ampla divulgação dos nomes de
seus diretores.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.220, de 2000, de autoria do
Deputado BISPO RODRIGUES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, a introdução do estudo da
Constituição Brasileira nos Curriculos da Educação Básica.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.221, de 2000, de autoria do
Deputado BISPO RODRIGUES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
capacitação dos servidores que atuam no atendimento ao público,
em utilização da linguagem gestual.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.223, de 2000, de autoria do
Deputado CORIOLANO SALES, que sugere ao Poder Executivo, por
intennédio do Ministério dos Transportes, a reforma e a restauração
da Avenida Presidente Dutra, trecho urbano da BR~116, em Vitória
da Conquista, Estado da Bahia.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.224, de 2000, de autoria do
Deputado PEDRO CHAVES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes. a adoção de medidas para
obtenção de recursos, na Proposta Orçamentária de 2001, para a
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duplicação de trecho da rodovia BR-020 entre Planaltina-DF e
Formosa-Go.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.225, de 2000, de autoria do
Deputado AROLDD CEDRAZ, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Defesa, a extensão do Projeto SIVAM a
outras regiões do Pafs.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.226, de 2000, de autoria da
Deputada NICE LOBÃO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de medidas para
a regulamentação da Lei 8.899, de 29 de junho de 1994, que
"concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no
sistema de transporte coletivo interestadual.n

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.227, de 2000, de autoria do
Deputado ROBERTO ROCHA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, o encaminhamento de
proposição com vistas à compensação de créditos e débitos da
União.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.229, de 2000, de autoria do
Deputado MARCOS CIINTRA, que sugere ao Poder Executivo, pOI

intermédio do Ministério da Fazenda, a instalação de uma agência
da Caixa Econômica Federal na região do Parque Iguatemi-São
Matheus.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.230, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Municfpio de
Diamante do Norte - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.231, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Loanda - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.232, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Marilena - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.233, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANEllO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Munlcipio de
Santa Cruz do Monte Castelo - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.253, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Guairaçá - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.254, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Santo Antônio do Caiuá - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.255, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Quatro Centenário - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.256, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Rancho Alegre do Oeste - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.257, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELlO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Municipio de
Iporã - PR.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.258, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Tapejara - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.259, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Altônia - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nD 1.260, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
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a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Municipio de
Tuneiras do Oeste - PRo

11.04.2001, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.261, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Anahy - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.262, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Braganey - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.263, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Municipio de
Ibema - PRo

11.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.264, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de
Catanduvas - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.265, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo
a inclusão no Programa Comunidade Solidária, do Município de Três
Barras do Paraná - PRo

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.281, de 2000, de autoria do
Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a alteração na contribuição previdenciária das agroindústrias.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.328. de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Municipio de Ivatê - PR, dentro das prioridades para adoção do
Sistema de Cartão do SUS.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.329, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
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do Município de Alto Piquiri - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.330, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Nova Olímpia - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.331, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Nova Londrina - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

11.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.332, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Santa Cruz do Monte Castelo - PR, dentro das
prioridades para adoção do Sistema de Cartão do SUS.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.333, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Municfpio de Santa Mônica - PR, dentro das prioridades para
adoção do Sistema de Cartão do SUS.

11.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.518, de 2001, de autoria do
Deputado LUCIANO CASTRO, que sugere ao Poder Executivo a
apresentação de Medida Provisória dispondo sobre a remuneração
dos policiais militares dos ex-Terrnórios Federais do Amapà e de
Roraima, e dos policiais militares e bombeiros militares do Distrito
Federal.

11.04.2001. ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
2.903, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
acerca de inadimplência do Banco da Amazônia S/A - BASA.

11.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 2.904, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca do Programa Nacional de Informatização da
Educação - PROINFO.

11.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 2.905, de 2001, de autoria da
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Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, no âmbito da Secretaria de
Estado da Assistência Social.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
2.906, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO, acerca do
descumprimento da Lei Municipal nO 2307195, do Municlpio do Rio
de Janeiro - RJ, nas repartições do Ministério sediadas nesse
Município.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 2.907, de 2001, de autoria dos Deputados FERNANDO
FERRO e LUCIANO ZICA. sobre o cumprimento do que estabelece
o artigo 7° do Decreto 3520/20, que regulamenta o CNPE.

11.04.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 2.908, de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO e outros, sobre a alocação das rádios comunitárias no
canal 200.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.909, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre ações de melhoria no fornecimento de energia,
no Estado do Amazonas.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
2910, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre as empresas devedoras do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS.

11.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 2.911, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os projetos aprovados pela SUDAM, no Estado
do Amazonas.

11.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
2.912. de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre o atendimento básico de saúde e campanhas de vacinação às
comunidades indígenas da Região do Rio Negro, no Estado do
Amazonas.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
2.913, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO EUGt::NIO. sobre
providências tomadas pelo Banco do Nordeste com relação às
denúncias de irregularidades nos financiamentos concedidos pela
instituição a colônias de pescadores no Nordeste, no período de
1995 a 2000.

11.04.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI n° 2.915, de 2001, de autoria do Deputado WAlTER
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PINHEIRO, acerca das propostas apresentadas às entidades
sindicais sobre o pagamento das dívidas oriundas dos expurgos nas
contas vinculadas do FGTS, provocadas pelos planos econômicos
Verão e Collor I, tais como suas respectivas fundamentações legais
e jurídicas.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.916, de 2001, de autoria dos Deputados LUCIANO ZICA
e FERNANDO FERRO, sobre as diretrizes políticas emanadas do
CNPE para o abastecimento nacional de derivados de petróleo, gás
natural e GLP, para o parque de refino nacional, incluindo
cumprimento da Lei nO 9478/97, pelas refinarias privadas.

11.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 2.917, de 2001, de autoria do
Deputado INAclO ARRUDA, acerca do número de benefícios e
atendimentos concedidos aos portadores de virus HIV/AIDS, nos
diversos programas desenvolvidos por esse Ministério nos anos de
1998, 1999, 2000 e 2001.

11.04.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 2.918, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO GRANDÃO, sobre viagens internacionais e
nacionais do Sr. Secretário de Defesa Agropecuária e da Sra.
Diretora do Departamento de Inspeção Vegetal.

11.042001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI na 2.919, de 2001, de autoria do
Deputado MARCOS CINTRA, sobre os pedidos de penhora de bens
das empresas optantes pelo REFIS.

11.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 2.927, de 2001, de autoria do Deputado
CLEMENTINO COELHO, sobre o projeto de transposição de água
do Rio São Francisco e sobre a interferência deste na a área
indígena situada em Cabrobó - PE.

11.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
2.928, de 2001, de autoria do Deputado S~RGIO NOVAIS, sobre o
projeto que trata da anistia e encontra-se em análise nesse Mistério.

11.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI na 2.929, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS, no
âmbito do DNER, sobre o contrato realizado no Estado do Ceará,
visando a fiscalização eletrônica de velocidade nas BR's 116 e 222.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia. encaminhando cópia
do RI n° 2.930, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS,
sobre a composição atual do custo do botijão de gás butano de uso
doméstico.
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11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.931, de 2001. de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS,
sobre programa de subsidio às populações de baixa renda para
aquisição do gás de uso doméstico, já realizado pelo Governo
Federal.

11.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
2.932. de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS, no
âmbito do Comando do Exército, acerca da venda no terreno do 10°
GAC. no Estado do Ceará.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia. encaminhando cópia
do RI nO 2.933, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.
no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sobre
a pesquisa de opinião realizada no Brasil, acerca do horário de
verão no ano 2001.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.934, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS,
no âmbito da ELETROBRÁS, sobre os dados referentes ao consumo
de energia elétrica dos Estados brasileiros. no período de março
2000 a fevereiro de 2001.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
2.936, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO, sobre
a cobrança de taxa de pesquisa dos titulares de contas de FGTS
pela Caixa Econômica Federal- CEF.

11.04.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 2.937, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, a respeito da contaminações por agrotóxicos na Cidade
Paulínia. Estado de São Paulo.

11.04.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 2.938, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, a respeito do vazamento de óleo diesel no Paraná.

11.04.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 2.939, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, sobre emendas Individuais ao
Orçamento da União de 2000, com título de mecanização agrícola.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda. encaminhando cópia do RI n°
2.941, de 2001, de autoria do Deputado ~NIO BACCI, sobre o valor
total anual arrecadado pela Contribuição Provisória de
Movimentação Financeira - CPMF.

11.04.2001. ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 2.940, de 2001, de autoria do Deputado MARÇAL FILHO. a
respeito de cobranças indevidas nas contas do serviço de telefonia.
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11.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
2.942, de 2001, de autoria do Deputado HENRIQUE FONTANA,
sobre o ressarcimento ao SUS por serviços de atendimentos
prestados a consumidores e dependentes, nas instituições públicas
ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS.

11.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 2.944, de 2001, de autoria do
Deputado EDUARDO CAMPOS, que, ouvida a Secretaria de
Patrimônio da União, sejam prestadas informações sobre os bens
imóveis que tenham sido, a qualquer título, ou em virtude de lei,
incorporados ao patrimônio da União.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.945, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. acerca da construção de um gasoduto entre os
Municipios de Coari e Manaus.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
2.946, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
acerca das empresas devedoras do Imposto Territorial e Rural- ITR,
até dezembro de 2000, no âmbito da Secretaria da Receita Federal.

11.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional. encaminhando
cópia do RI na 2.947, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca da liberação de recursos para o projeto da
Empresa Amazonas Ecopeixe S/A, no âmbito da SUDAM.

11.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 2.948, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, acerca das empresas
inadimplentes devedoras das contribuições ao INSS, até dezembro
de 2000.

11.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI na 2.949, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os recursos liberados para os projetos
aprovados pela SUDAM.

11.04.2001, à Secretaria de Comunicação de Governo da
Presidência da República, encaminhando cópia do RI nO 2.950, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA, acerca dos
planos de mídia executados nos anos de 1999 e 2000.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.956, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO
MIRANDA, acerca dos planos de mfdia executados nos anos de
1999 e 2000.

11.04.2001, ao MInistério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
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do RI nO 2.957, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO
MIRANDA, acerca dos planos de mídia executados nos anos de
1999 e 2000.

11.04.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
2.958, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA, acerca
dos planos de mídia executados nos anos de 1999 e 2000.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
2.976, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
acerca do PROER.

11.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
na 2.981, de 2001, de autoria do Deputado IVAN VALENTE, acerca
da existência de professores leigos que lecionam nos
estabelecimentos públicos de ensino fundamental.

11.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
na 2.982, de 2001, de autoria do Deputado IVAN VALENTE, acerca
da existência de novos planos de carreira e remuneração do
magistério, nos termos previsto pela Lei n° 9424/96.

11.04.2001. ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 2.983, de 2001, de autoria do Deputado IVAN VALENTE, acerca
do FUNDEF.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.984, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO, a
respeito da empresa PETRORECÓNCAVO e os aspectos jurídicos,
administrativos e financeiros da parceria com a PETROBRAS.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
2.985, de 2001, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ,
acerca de transações realizadas entre o Banco do Brasil e a
empresa Pegasus Telecom S/A.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 2.991 de 2001, de autoria da Deputada JANDIRA
FEGHALI, sobre as licitações e contratos realizados pela
PETROBRÁS nos últimos três anos para a construção de
plataformas, perfuração e produção de petróleo.

11.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
2.992, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA, sobre o
medicamento antimoniato de meglumina.

11.04.2001, ao Ministério da fazenda, encaminhando cópia do RI n°
2.993, de 2001, de autoria do Deputado Dr. ROSINHA, sobre a
legalização de bingos.
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11.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 2.994, de 2001, de autoria do
Deputado DR. ROSINHA, sobre cursos de gerenciamento.

11.04.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 2.995, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA,
sobre contrato assinado pelo IBAMA.

11.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
2.996, de 2001, de autoria dos Deputados JOSÉ GENOINO e
ÂNGELA GUADAGNIN, sobre a situação de dificuldade financeira
da IMBEL.

11.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 2.997, de 2001, de autoria do Deputado CORNÉLlO RIBEIRO,
sobre aquisição de dicionários escolares.

11.04.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nQ 2.998, de 2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA,
no âmbito da ANATEL, a respeito de cobranças, pela TELEMAR, de
tarifas interurbanas nas ligações feitas dentro do próprio município.

11.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI n° 2.999, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, em que solicita, no âmbito da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, cópia de
todos os convênios celebrados entre essa Superintendência e os
governos estaduais e municipais.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.000, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS. sobre
terceirização de serviços no Banco do Brasil S/A e na Caixa
Econõmica Federal.

11.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
encaminhando cópia do RI n° 3.001, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, sobre os pareceres jurídicos
anexados à contestação de medidas liminar concedida ao Sindicato
dos Bancários do Pará e Amapá. Associação dos Empregados do
Banco da Amazônia e Associação dos Aposentados do Banco da
Amazõnia , referente à suspensão dos efeitos do Decreto 3.721, de
8 de janeiro de 2001, para os associados dessas entidades.

11.04.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 3.002, de 2001, de autoria da Deputada SOCORRO
GOMES. sobre as providências tomadas pela PETROBRAS e
conjunto de empresas estrangeiras que firmaram acordo com a
Agência Nacional do Petróleo, com vistas à exploração de petróleo e
gás em águas profundas e em meio ao Estuário do Amazonas.
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11.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.003, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA, a
respeito das concorrências internacionais 19/99 e 20/99, promovidas
pelo Ministério, para aquisição de 80 milhões de Uls de concentrado
industrializado de fator VIII AE= ou >1.

11.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.004, de 2001, de autoria do
Deputado ORLANDO FANTAZZINI, sobre a desativação do Posto
do INSS em Mairiporã - SP.

11.04.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n°
3.005, de 2001, de autoria do Deputado Dr. ROSINHA, sobre a
compra de veiculos efetuada pelos Departamentos de Policia
Federal e Policia Rodoviária Federal.

11.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.006. de 2001, de autoria do
Deputado SÉRGIO NOVAIS, no âmbito do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, referente ao impacto dos produtos
administrados e, especificamente, das tarifas de energia elétrica e
de telefonia, no (ndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
IPCA e no orçamento familiar.

11.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.007, de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO, sobre o não recolhimento de
contribuições dos participantes, aos fundos de pensão.

11.04.2001, ao Ministério da Ciência e Tecnologia. encaminhando
cópia do RI nO 3.008, de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO, sobre a participação brasileira na Estação Espacial
Internacional e sobre a utilização do Centro de Lançamentos de
Alcântara por empresas estrangeiras.

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.009, de 2001, de autoria do Deputado IVAN PAIXÃO. sobre a
evolução da Divida Mobiliária Federal.

11.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.010, de 2001, de autoria do
Deputado NICIAS RIBEIRO, sobre os dados populacionais apurados
pelo Censo Demográfico do ano de 2000.

11.04.2001. ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.011, de 2001, de autoria do Deputado Dr. HÉLIO, sobre o
fundo de Universalização das Telecomunicações - FUST.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.012, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
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PEDROSSIAN, sobre os contratos firmados peja PETROBRÁS, com
dispensa do respectivo processo Iicitatório, no periodo da atual
diretoria, nos termos do Requerimento de Informação n° 2.217, de
2000.

11.04.2001, ao Ministério da Justiça. encaminhando cópia do RI nO
3.013. de 2001, de autoria do Deputado ARY KARA. sobre o
cumprimento ao disposto no art. 259 e § 1° do art. 261, da Lei n°
9503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. pelos órgãos
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal que
integram o Sistema Nacional de Trânsito.

11.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.014, de 2001. de autoria do
Deputado MARCOS DE JESUS, sobre os órgãos federais sediados
no Estado de Pemambuco, como também a relação de todos os
cargos federais e nomes dos funcionários com suas respectivas
funções e remunerações.

11.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.015, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
sobre o Plano de Controle da Malária na Amazônia legal.

11.04.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.016, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre a febre aftosa que
ameaça todo o mundo.

11.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.017, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
no âmbito da Câmara de Medicamentos, acerca de aumento de
preços de medicamentos. praticados por laboratórios.

11.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n°
3.018, de 2001, de autoria do Deputado PADRE ROQUE, acerca
das concessões de serviços de estacionamento nos aeroportos
brasileiros administrados pela INFRAERO.

11.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.019, de 2001, de autoria
do Deputado JAIR MENEGUELLI, sobre financiamentos
provenientes de recursos do BNDES, concedidos ao Hospital Nossa
Senhora de Fátima, mais conhecido como Beneficência Portuguesa,
de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

11.04.2001, ao Ministério do Esporte e Turismo. Industria e
Comércio Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.020, de 2001, de
autoria do Deputado JAIR MENEGUELlI, sobre o Campeonato
Brasileiro de Futebol.
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11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.021, de 2001, de autoria do Deputado Dr. HELIO, sobre
os tíquetes dos frentistas de postos de gasolina.

11.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.022, de 2001, de autoria do Deputado NILMÁRIO MIRANDA,
sobre cessão de área pública pertencente à Escola Agrotécnica de
UberabalMG.

11.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.023, de 2001, de autoria do Deputado BISPO
RODRIGUES, sobre parceria da empresa PETROBRÁS com a
Fundação Cacique Cobra Coral.

11.04.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3,024, de 2001, de autoria dos Deputados FERNANDO FERRO e
LUCI CHOINAKCI, sobre o inquérito da Polícia Federal que
investigou as relações entre a PETROBRÁS, na época presidida
pelo Sr. Joel Rennó e a Companhia Marítima, do empresário
German Efromovich,

11.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.025, de 2001, de autoria do Deputado PAULO MORÃO, sobre
lucros auferidos e tributos pagos pelos dez maiores bancos e
empresas do País.

11.04,2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3,026, de 2001, de autoria do Deputado ROBERTO PESSOA,
sobre paralisação de tráfego ferroviário de passageiros, na linha Sul,
no Ceará.

11.04.2001, ao Ministério da Àgricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.027, de 2001, de autoria do
Deputado AIRTON CASCAVEL, em que solicita cópia dos convênios
celebrados entre esse Ministério e o Governo do Estado de Roraima.

11.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.028, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, em que solicita, no âmbito da SUDAM, foto cópia do
relatório, na íntegra, da auditoria realizada pelo Grupo Especial de
Trabalho.

11,04.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encam\nhando cópia
do RI nO 3.029, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA,
sobre armazenagem de agrotóxicos.

11.04.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.030, de 2001, de autoria do
Deputado DR. ROSINHA, sobre armazenagem de agrotóxicos.
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11.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.031, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA, sobre
armazenagem de agrotóxicos.

11.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.032, de 2001, de autoria do Deputado OSVALDO
REIS, a respeito de financiamentos concedidos através da
Superintendência da Amazônia - SUDAM, para as empresas:
Paraíso Agroindustrial, Frango Líder, Café Serrano e Refrigerantes
Xuí, de propriedade do Sr. Aloísio Mota, ex-Secretário para Assuntos
Extraordinários do Governo do Tocantins.

11.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.033, de 2001, de autoria do
Deputado MÁRCIO BITIAR, sobre estudo de avaliação dos
potenciais impactos ambientais e sócio-econõmicos, agregados de
empreendimentos do portfólio dos Eixos da Amazônia e do Eixo
Oeste constantes do PPA 2000/2003.

11.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.034, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO VALADARES,
sobre a implantação, no Estado de Sergipe, de curso especial
oferecido pela Universidade Estadual Vale do Aracaú - UVA.

de 16.04.01, à Comissão da Amazõnia e de Desenvolvimento
Regional, encaminhando cópia do Ofício n.o 389/GM/MMA, de
11.04.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.540, de
2001.

de 16.04.01, ao Deputado PAES LANDIM, encaminhando cópia do
Ofício n.o 390/GM/MMA, de 11.04.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n.O 2.645, de 2000.

de 16.04.01, ao Deputado GUSTAVO FRUET, encaminhando cópia
do Aviso n.o 56-A, de 27.04.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.810, de 2001.

de 16.04.01, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Ofício n.o 391/GM/MMA, de 11.04.01, do Ministério do
Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.826. de 200'1.

de 16.04.01, ao Deputado GERALDO MAGELA, encaminhando
cópia do Aviso n.o 364-C.Civil, de 10.04.01, da Casa Civil da
Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n.o 2.922, de 2001.
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de 16.04.01, ao Deputado MILTON TEMER, encaminhando cópia
do Aviso n,o 364-C. Civil, de 10.0401, da Casa Civil da Presidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n.o 2.922, de 2001.

de 16.04.01, ao Deputado ÂNGELA GUADAGNIN, encaminhando
cópia do Aviso n.o 363~C. Civil, dtO' 10.04.01, da Casa Civil da
Presidência da República, prest3ndo esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n.o 2.978, de 2001.

17.04.01, à Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1.282, de 2000, de autoria dos Deputados
PEDRO WILSON e MARISA SERRANO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Cultura, a recondução do
Arquivo do Conjunto Cultural da República e a criação de uma
Comissão Especial, para elaboração de seu projeto conceitual, legal
e organizacional.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.283, de 2000, de autoria dos
Deputados GILMAR MACHADO e MARISA SERRANO, que sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Cultura, a
criação de uma Comissão Especial, para elaboração de projetos
conceitual, legal e organizacional da Biblioteca do Conjunto cultural
da República,

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.284, de 2000, de autoria do
Deputado CORIOLANO SALES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, a criação do Curso de
Engenharia Elétrica na UNED do CEFET de Vitória da Conquista,
no Estado da Bahia.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.285, de 2000, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere à Procuradoria-Geral da
República a instauração de procedimento investigatório para apurar
supelValorização de imóveis rurais objetos de desapropriação para
fins de reforma agrária, a partir de 1993, no Estado do Piauí.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.286, de 2000. de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder ExecuUvo, por
intennédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, levantamento
das desapropriações de imóveis rurais para fins de refonna agrária
no Estado do Piauí.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.287, de 2000. de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, a
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edição de medida provisória que obrigue os cartórios de registro de
imóveis a encaminhar ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária. INCRA, com periodicidade máxima de quinze
dias, relação das alterações introduzidas nos registros imobiliários
dos imóveis rurais.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.288, de 2000, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, a adoção de medidas que incrementem a atividade
própria dos Auditores Fiscais, com o escopo de se prevenir e
extinguir o contrabando no Brasil.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidêncía da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.289, de 2000, de autoria do
Deputado EULER RIBEIRO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Casa Civil da Presidência da República, a criação do
Conselho Nacional do Idoso.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.290, de 2000, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, a instalação do novo posto de aferição de caminhões
tanque, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.291, de 2000, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, providências
quanto ao Processo n° 49/92, encaminhado ao CAD/CADE, pela
empresa LABNEW \ndlistrta e Comérc\o Ltda.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.292, de 2000, de autoria do
Deputado DR. HÉLIO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, a permanência da
Secretaria Executiva do FNDCT (FINESP). no Estado do Rio de
Janeiro.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da \ndicação nO 1.293, de 2000, de autoria do
Deputado MARCOS CINTRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de providências quanto
ao sistema de saúde do Município de Cubatão, Estado de São
Paulo.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.294, de 2000, de autoria do
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Deputado MARCOS CINTRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, mudanças nas condições de
concessão de benefício fiscal do ICMS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.295, de 2000, de autoria do
Deputado MARCOS CINTRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intennédio do Ministério da Fazenda, o restabelecimento de período
de carência na aplicação das normas dispostas no Decreto nO 3.581,
de 31 de agosto de 2000, no que tange aos produtos cerâmicos.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.296, de 2000, de autoria do
Deputado MARCOS CINTRA, que sugere ao Poder Executivo a
adoção das providências necessárias à concessão de horário
especial aos militares estudantes.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.297, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugara ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, a liberação de verba para construção do Aeroporto
Internacional de Cascavel, Estado do Paraná.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.298, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Maripá, no Estado do Paraná. dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nó) 1.299, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de São Pedro do Iguaçu, no Estado do Paraná, dentro
das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.300, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANEI LO. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Nova Aurora, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema da cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil, encaminhando cópia da Indicação nO
1.301, de 2000, de autoria do Deputado HERMES PARCIANEllO
que sugere ao Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, o
enquadramento do Municlpio de Cafelândia, no Estado do Paraná.
dentro das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.
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17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1.302, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Cantagalo, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.303. de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministétio da Saúde, o enquadramento
do Município de Santa Lúcia, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.304, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Capitão Leônidas Marques. no Estado do Paraná,
dentro das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.305, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Saúde. o enquadramento
do Município de Diamante do Sul, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.306, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Guaraniaçu, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil aa Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.307, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Vera Cruz do Oeste, no Estado do Paraná, dentro
das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil, encaminhando cópia da Indicação nO
1.308, de 2000, de autoria do Deputado HERMES PARCIANELlO,
que sugere ao Poder Executívo, atiavés do Ministério da Saúde, o
enquadramento do Município de Céu Azul, no Estado do Paraná,
dentro das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.309. de 2000, de autoria do
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Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Anahy, no Estado do Paraná. dentro das prioridades
para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.310, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Braganey, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.311, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Ihema, no Estado do Paraná, dentro das prioridades
para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.334, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Itaúna do Sul, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.335, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANElLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Guairaçá, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.336, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANEllO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Santo Antônio do Caiuá, no Estado do Paraná,
dentro das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.337, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANEllO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Municipio de Diamante do Norte, no Estado do Paraná. dentro
das plioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.338, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO que sugere ao Poder
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Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Loanda, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.339, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde. o enquadramento
do Município de Marilena, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.340, de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Lindoeste, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.341, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executiva, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Altamira do Paraná, no Estado do Paraná, dentro
das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.342. de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio da Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Campina da Lagoa, no Estado do Paraná, dentro
das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.343, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Moreira Sales, no Estado do Paraná. dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.344, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Municlpio de Cascavel, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.345, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
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do Município de Corbélia, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.346. de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Santa Teresa do Oeste, no Estado do Paraná,
dentro das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.347, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Saúde. o enquadramento
do Município de Ubiratã, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.348, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Juranda, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.349, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Planaltina do Paraná, no Estado do Paraná. dentro
das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.350, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Santa Izabel do Ivai. no Estado do Paraná. dentro
das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.351, de 2000. de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO. que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Condoi I no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil. encaminhando cópia da Indicação nO
1.352, de 2000, de autoria do Deputado HERMES PARCfANELLO,
que sugere ao Poder Executivo. através do Ministério da Saúde. o
enquadramento do Município de Pinhão, no Estado do Paraná,
dentro das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.
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17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.353, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Jardim Olinda, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.354, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Laranjeiras do Sul, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.355. de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Rio Bonito do Iguaçu, no Estado do Paraná, dentro
das prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.356, de 2000, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o enquadramento
do Município de Porto Barreiro, no Estado do Paraná, dentro das
prioridades para a adoção do sistema de cartão do SUS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.357, de 2000, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, a
implantação do PRONAGER - Programa no Município de Petrolina
PE.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.439, de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Comunicações, a instalação de rede de
telefonia na localidade de Cristalina, Município de Caarapó - MS.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.443, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Integração Nacional, o estudo da
possibilidade de ajuda financeira através da Defesa Civil, para os
vinte e quatro municípios atingidos pelas enchentes no Estado de
Santa Catarina, para minimizar os prejuízos sofridos pela população
daquelas cidades.
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17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.445, de 2001, de autoria do
Deputado VICENTE CAROPRESO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de medidas
relativas à inclusão de normas especificas para a obtenção e
renovação da habilitação por pessoas portadoras de patologias
neurológicas.

17.04.2001, ao Superior Tribunal de Justiça, encaminhando cópia da
Indicação nO 1.446, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO, que sugere ao Poder Judiciário o envio ao
Congresso Nacional de projeto de lei que proponha a criação de
vinte e oito Varas da Justiça Federal em cidades sob a jurisdição do
TRF da 38 Região.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.447, de 2001, de autoria do
Deputado SALOMÃO CRUZ, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Melo Ambiente, a criação de um fundo
para recuperação de áreas degradadas na Amazônia.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.448, de 2001, de autoria da
Deputada ANA CORSO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde. a intensificação das atividades
preventivas contra doenças sexualmente transmissíveis.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.449, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VZSCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Cultura, o tombamento
federal da Serra de São José, localizada no Municlpio de Tiradentes
- MG. como bem cultural integrante do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.450, de 2001, de autoria do
Deputado ABELARDO LUPION, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. a adoção de
medidas imediatas para determinar o retorno ao País, do
Embaixador do Brasil no Canadá.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.452, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério das Minas e Energia, a
criação de grupo de estudo para tratar da crise de energia na
Califórnia-EUA e suas implicações para o setor energético brasileiro.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.453, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, que seja
reforTllulada a composição do Comitê de Alto Nível, da Secretaria de
Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.455, de 2001, de autoria do
Deputado COSTA FERREIRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Relações Exteriores, com os devidos
entendimentos com o Ministério da Educação, seja criada escola
para brasileiros na cidade de Nova Iorque, EUA.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.456, de 2001, de autoria do
Deputado COSTA FERREIRA, que sugere ao Poder Executivo a
criação de uma escola de pesca em São Luís-MA.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.457, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, modelo de readequação para o
controle acionário da Caixa de Seguros, seguradora vinculada à
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais e à Caixa
Econômica Federal.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.458, de 2001, de autoria do
Deputado MARCOS CINTRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Trabalho, a alteração das denominações
constantes na Classificação Brasileira de Ocupações - CSO, de
Auxiliar de Consultório Dentário e de Técnico em Higiene Dental
para, respectivamente, Atendente de Saúde Bucal e Técnico em
Saúde Bucal.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando c6pia da Indicação nO 1.459, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a adoção de medidas
para que o Parque Nacional da Serra da Capivara se torne
Património Natural da Humanidade.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.460, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a inclusão das
atividades de assistência farmacêutica no Programa de Saúde
Familiar.

900, 17.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.461, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio da Casa Civil da Presidência da
República, a realização de estudos visando conceder reposição
salarial aos servidores públicos federais.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.462, de 2001, de autoria do
Deputado L1NCOLN PORTELA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a
adoção do Cartão de Desconto da Terceira Idade.

17.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.463, de 2001, de autoria do
Deputado GILMAR MACHADO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Cultura, a criação de uma Comissão
Especial para a realização de estudos e levantamentos, com
objetivo de identificar o acervo de obras de arte existente nos órgãos
públicos federais.

17.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia da Indicação n° 2.897, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO PAULO, sobre contratos firmados entre o INSS e a
agência de publicidade ARTPLAN-PRIME publicidade S/A

17.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 2.914, de 2001, de autoria
do Deputado PEDRO EUG~NIO, sobre estudos compreendendo a
análise de rentabilidade e riscos dos recursos do FGTS a serem
utilizados na privatização de Furnas Centrais Elétricas.

17.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.035, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os critérios de concessão de cotas de
solventes, às distribuidoras de solventes, pela Agência Nacional do
Petróleo - ANP.

17.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.036, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre as vendas de solventes realizadas pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA.

17.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 3.037, de 2001, de autoria do Deputado ANTONIO
FEIJÃO, sobre que providências foram adotadas face às
irregularidades praticadas no âmbito da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

17.04.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI n° 3.038, de 2001, de autoria do Deputado WALTER
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PINHEIRO, sobre contratações e composição da mão-de-obra em
empresas de telecomunicações no País desde 1994.

17.04.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI nO 3.039, de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO, acerca das contratações e da composição da mão-de
obra em empresas de energia elétrica no País desde 1994.

17.04.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI nO 3.040, de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO, acerca das contratações e da composição de mão-de
obra em empresas exploradoras de petróleo no País desde 1994.

17.04.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI nO 3.041, de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO, acerca das contratações e da composição de mão-de
obra em empresas de saneamento básico no País desde 1994.

17.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n°
3.042, de 2001, de autoria dos Deputados INÁCIO ARRUDA e
VANESSA GRAZZIOTIN, acerca da aquisições de radares
meteorológicos.

17.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.043. de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO ZUPPO,
acerca das alterações nas alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, sobre automóveis populares e médios ou de
luxo.

17.04.2001, ao Ministério dos Transportes. encaminhando cópia do
RI nO 3.044, de 2001, de autoria do Deputado MÁRCIO MATOS,
sobre a conclusão de obras de pavimentação em trechos da BR
153, no Estado do Paraná

17.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
n° 3.045. de 2001, de autoria do Deputado MÁRCIO MATOS, em
que solicita informações e documentos referentes à liberação.
exigências e vistoria da Comissão do MEC para o funcionamento do
Curso de Graduação em Pedagog'la e Letras da Faculdade de
Telêmaco Borba/PR-FATEB.

17.04.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.046, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, a respeito do descumprimento das metas de qualidade
dos serviços por parte das empresas de telefonia fixa.

17.04.2001, ao MinistériO da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.047, de 2001, de autoria do Deputado Dr. HÉLIO, sobre o
refinanciamento, pela União, da dívida mobiliária do Município de
Campinas-SP.
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17.04.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI na
3.048, de 2001, de autoria do Deputado Dr. HÉLIO, sobre os gastos
do Fundo Nacional de Segurança Pública.

17.04.2001. ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.049, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO, acerca
de operações com recursos do crédito rural.

17.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.050, de 2001, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO, no âmbito da INFRAERO, sobre a área a ser desapropriada
no Município de Guarulhos para a construção da 33 pista do
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

17.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.051, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU, sobre a
regulamentação e fiscalização da aviação civil, da infra-estrutura
aeronáutica e aeroportuária.

17.04.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI na
3.052. de 2001, de autoria do Deputado MARÇAL FILHO, sobre
promessa feita, antes da fusão das empresas Brahma e Antártica,
de redução de preços da cerveja.

17.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.053, de 2001, de autoria do Deputado MILTON TEMER,
sobre investimentos novos em bacias sedimentares.

17.04.2001, à Assessoria Parlamentar do Ministério da Previdência
e Assistência Social, encaminhando cópia do Ofício nO 28, de
11.04.01. de autoria do deputado DR. ROSI NHA, respondendo a
questões formulados quantos ao RI n° 449, de 1999.

de 17.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia
do Oficio n,o 128, de 10.04.01, do Deputado JOSÉ ALEKSANDRO,
em que solicita complementação do RI nO 2693, de 2000.

de 18.04.2001, ao Deputado JOSÉ DIRCEU, encaminhando cópia
do Aviso n.o 029/MC, de 17.04.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.043, de 2000.

de 18.04.2001, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia
do Aviso n.o 28/MC, de 17.04.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre o RI n.o 2.643. de 2000.

de 18.04.2001. ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia
do Ofício n.o 15IDAlARC/CJ/SCL-MRE/AEFI, de 17.04.01, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n.o 2.813. de 2001.
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de 18.04.01, ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando cópia do
Aviso n.o 31/MC, de 17.04.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n.o
2.857, de 2001.

de 18.04.01, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n.o 092/MI, de 16.04.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n.O 3.028, de 2001.

19.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.436, de 2001, de autoria do
Deputado JOSÉ ALEKSANDRO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Educação, a ampliação do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa Nacional
Biblioteca da Escola (PNDE), para os o/fanatos e instituições
filantrópicas que prestam assistência social às crianças e
adolescentes em idade escolar.

19.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.437, de 2001, de autoria do
Deputado JOSÉ ALEKSANDRO, que sugere ao Poder Executivo a
criação de um Instituto de Pesquisa do Seringueiro da Amazônia.

19.04.2001, à Procuradoria-Geral da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1.438, de 2001, de autoria da Deputado
MARÇAL FILHO, que sugere ao Ministério Público Federal a
criação de uma Procuradoria da República no Município de
Dourados, Mato Grosso do Sul.

19.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.441, de 2001, de autoria do
Deputado GONZAGA PATRIOTA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, a adoção de medidas que evitem a utilização de
"laranjas" na constituição de sociedades mercantis.

19.04.2001, ao Superior Tribunal de Justiça, encaminhando cópia da
Indicação nO 1.444, de 2001, de autoria do Deputado CORIOLANO
SALES, Que sugere ao Poder Judiciário a criação da Vara da
Justiça Federal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, com a
jurisdição que aponta.

19.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.454, de 2001, de autoria do
Deputado PEDRO FERNANDES, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda, a realização de estudos,
pelo Banco Central e pela Casa da Moeda, para a emissão de papel
moeda com a discriminação de seu valor no método "braile" de
escrita.
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19.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.097, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre operações de controle de tráfego aéreo, nas regiões limítrofes
do País.

19.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.098, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o relatório da Avaliação
Mundial 2000 do Abastecimento de Água e Saneamento, divulgado
pela Organização Mundial de Saúde.

19.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.099, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre obras que integram o Sistema de Suprimento a
Iranduba, Manacapuru e Novo Aírão, no Estado do Amazonas.

19.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia do RI nO 3.100, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZlüTIN, sobre gastos com publicidade.

19.04.2001, ao Ministro da Justiça, encaminhando cópia do RI n°
3.101, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
acerca de processo de investigação da compra de votos.

19.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia do RI nO 3.102, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre imóvel adquirido pela
Senhora Corregedora Geral.

19.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
n° 3.103, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, referente ao relatório de aplicação de recursos para o
FUNDEF.

19.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 3.104, de 2001, de autoria do Deputado NILSON
MOURÃO, sobre convênio firmado entre o Município de Senador
Guiomard, Estado do Acre e esse Ministério, no ano de 2000.

19.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI na 3.105. de 2001, de autoria do Deputado NILSON
MOURÃO, sobre convênio firmado entre o Município de Rio Branco
AC e esse Ministério, no ano de 2000.

19.04.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.106, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO CALDAS, a respeito das pessoas jurídicas
inadimplentes devedoras das contribuições ao INSS, até março de
2001.
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19.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.10?, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS,
sobre contrato assinado pela PETROBRÁS com a empresa Und
Corporate Oesign, responsável pela criação da marca PETROBRAX.

19.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI na 3.108, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
CALDAS, sobre recursos federais destinados a Alagoas, em razão
de situações de calamidade e emergência ocasionadas pelas
enchentes no ano de 2000.

19.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.109, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS, referente
aos recursos federais destinados a Alagoas, em razão de situações
de calamidade e emergência ocasionadas pelas enchentes no ano
de 2000.

19.04.2001, ao Ministério dos Transportes. encaminhando cópia do
RI n° 3.110, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS,
sobre recursos federais destinados a Alagoas, em razão de
situações de calamidade e emergência ocasionadas pelas
enchentes no ano de 2000.

19.04.2001, ao Ministério da Cultura. encaminhando cópia do RI nO
3.111, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO, sobre os
projetos culturais beneficiados pelo Programa Nacional de Apoio à
Cultura.

19.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI na 3.112, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre as empresas que receberam incentivos da
SUDAM.

19.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.113, de 2001, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA,
sobre instituições de Ensino Superior.

19.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia. encaminhando cópia
do RI nO 3.114, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre contratação, pela PETROBRAS, de empresa
para realizar o desenvolvimento do campo de Albacora Leste, sem o
devido processo licítatório.

19.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia. encaminhando cópia
do RI nO 3.115, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre contratação, pela PETROBRAS, de empresa
para realizar o desenvolvimento dos campos de Bijupirá e Salema,
sem o devido processo licitatório.

19.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.274, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SE/CS nO 241, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.275, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SEleS nO 239, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.276, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARC1ANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SElCS nO 237, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.277, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício sEles nO 260, de 19.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.278, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SElCS nO 249, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da Repúbica, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.279, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SE/CS n° 247, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.280, de 2000.

24.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da I nO 1.451, de 2001, de autoria do Deputado
GILBERTO KASSAB, Que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
adoção de medida cabivel para dar mais eficiência à divulgação de
informações acerca dos concursos públicos aos candidatos inscritos.

24.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.096, de 2001, de autoria do Deputado OLIVEIRA FILHO, no
âmbito da INFRAERO, sobre a situação da VASP para com aquela
instituição.

25.04.2001, ao Deputado JOSÉ ALEKSANDRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 135/MF, de 25.04.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 2.728, de 2000.

25.04.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
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da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.242, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Oficio SEleS nO 253, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.252, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Oficio SEICS nO 254, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.266, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofícia SE/CS n° 255, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.267, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SEICS n° 251, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.268, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SEICS nO 250, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.269, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SElCS na 248, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação na 1.270, de 2000.

23.04.2001, ao Deputada HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Oficio SE/CS n.o 246, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.271, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Oficio SE/CS na 245. de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.272, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Oficio SEICS na 244, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.273, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SEICS nO 243 de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
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copia do Aviso nO 135/MF, de 23.04.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 2.741, de 2000.

27.04.2001, ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando cópia do
Aviso nO 324/GM/MT, de 26.04.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 2.895, de 2001.

27.04.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Ofício n° 24/ARC/ACS-MRE-AORG, de 25.04.01, do Ministério
das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 2.954, de 2001.

27.04.2001, ao Deputado NELSON PELLEGRINO, encaminhando
cópia do Aviso nO 323/GM/MT, de 26.04.01, do Ministério dos
Transportes, com anexos, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 2.988, de 2001.

27.04.2001, ao Deputado JAIR MENEGUELlI, encaminhando cópia
do Ofício n° 19/GM/MDIC, de 26.04.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 3.019, de 2001.

27.04.2001, ao Deputado EDUARDO CAMPOS, encaminhando
cópia do Ofício nO 26/GJSGEXlDNART/MRElAEFI, de 27.04.01, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nO 2.925, de 2001.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.466, de 2001, de autoria do
Deputado AIRTON DIPP, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a alteração do parágrafo único do
artigo 10 da Portaria n° 1.311, de 29 de novembro de 2000, 'Visando
incluir as Sociedades Hospitalares Especializadas no Atendimento a
Pessoas Portadoras de Doenças Oftalmológicas, constituídas como
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos.

27.04.2001, à Casa Ci'ViI da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n.o 1.467, de 2001, de autoria do
Deputado AIRTON DIPP, que sugere ao Poder Executivo, a
concessão aos servidores civis de idêntico índice de reajuste salarial
concedido aos servidores militares por intermédio de Medida
Provisória, como forma de recuperar parte da defasagem salarial
acumulada desde a implantação do Plano Real.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1.468, de 2001. de autoria do
Deputado PAULO PAIM, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o
envio de projeto de lei dispondo sobre a estruturação do Conselho
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encaminhando cópia do RI nO 3.117, de 2001, de autoria do
Deputado AUGUSTO FRANCO, sobre início das obras de
transposição das águas do Rio São Francisco.

19.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento, e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.118, de 2001, de autoria do
Deputado EDISON ANDRINO, no âmbito da Secretaria de
Patrimônio da União - SPU, sobre a Lei n° 9.636/98, regulamentada
pelo Decreto nO 3.725/01, que dispõe sobre a regularização,
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União.

19.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.119, de 2001, de autoria do Deputado OLIVEIRA FILHO, sobre
quais os procedimentos tomados, por esse Ministério, no que diz
respeito à especificação em lei de doenças degenerativas graves e
incuráveis, como hepatite "c", doenças do colágeno e várias outras.

19.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.120, de 2001, de autoria da Deputada RITA CAMATA,
sobre dispêndios em infra-estrutura rodovíária, no Estado do Espírito
Santo.

19.04.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI n° 3.121, de 2001, de autoria da Deputada RITA CAMATA,
sobre dispêndios em infra-estrutura portuária, no Estado do Espírito
Santo.

19.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.122, de 2001, de autoria do Deputado SERGIO MIRANDA, a
respeito de critérios para realização de convênios com municípios,
dentro do Projeto Alvorada.

19.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI n° 3.123, de 2001, de autoria do
Deputado MAX MAURO, sobre recursos orçamentários destinados
ao Estado do Espírito Santo.

19.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.124, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA, sobre
as autorizações de que trata a Lei nO 5.768, de 20 de dezembro de
1971.

19.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.125, de 2001, de autoria do. Deputado HENRIQUE FONTANA,
sobre grupo hospitalar Conceição, em Porto Alegre·RS.

19.04.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n°
3.126, de 2001, de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE, sobre o inquérito da Policia Federal
que investigou as relações entre a PETROBRAS, na época presidida
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pelo Sr. Joel Rennó, e a Companhia Marítima, do empresário
German Efromovich.

23.04.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 64 MP/GM/MTE, de 19.04.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do Requerimento de Informação nO 2.778, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado PEDRO PEDOSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 421MME, de 19.04.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
Requerimento de Informação nO 2.825, de 2001.

23.04.2001, ao Deputado URSICINO QUEIROZ, encaminhando
cópia do Aviso nO 63 MP/GM/MTE, de 19.04.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do Requerimento de Informação nO 2.833, de 2001.

23.04.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 435/GM/MMA, de 19.04.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do Requerimento de Informação n° 2.957, de 2001.

23.04.2001, ao Deputado GASTÃO VIEIRA, encaminhando cópia do
Oficio Aviso nO 36/MEC, de 19.04.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
Requerimento de Informação nO 2.975, de 2001.

23.04.2001, ao Deputado DAMIÃO FElICIANO, encaminhando
cópia do Aviso nO 35/MEC, de 19.04.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
Requerimento de Informação nO 2.987, de 2001.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SEleS nO 242, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da PR, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.239, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SE/CS n° 240, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.240, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SEICS nO 238, de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
da Casa Civil da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.241, de 2000.

23.04.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício SEICS nO 252. de 18.04.01, da Secretaria-Executiva
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Consultivo e de Acompanhamento do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.

27.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.469, de 2001, de autoria do
Deputado WELUNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, a adoção de medidas para
garantir a matrícula dos alunos do ensino fundamental no Estado
Piauí.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.470, de 2001, de autoria do
Deputado JOSÉ UNHARES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de medidas que
dêem condições para tráfego de veiculas na BR 222, no
Estado do Ceará. especificamente nos trechos entre as cidades de
Croatá-Umirim-Itapagé-forquilha.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.471, de 2001, de autoria do
Deputado OSMAR SERRAGLlO, que sugere ao Poder Executivo.
por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
a adoção de providências no sentido de agilizar a constituição do
Conselho de Gestão Fiscal, previsto no art. 67 da Lei Complementar
101, de 04 de maio 2000.

27.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.472, de 2001, de autoria do
Deputado OSMAR SERRAGLlO, que sugere ao Poder Executivo.
por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de
providências para melhorar as precárias condições de tráfego da
BR-272, no Estado do Paraná.

27.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.473, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério de Minas e Energia, a
criação, pela PETROBRÁS, de Centro de Defesa Ambiental.

27.04.2001, à Casa Civil aa Presidência da República,
encaminhando cópia da I n° 1.474, de 2001, de autoria do Deputado
RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Cultura, o tombamento federal do acervo
de arte sacra da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, de Nova Lima
MG, como bem cultura integrante do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.475, de 2001, de autoria do
Deputado MIRO TEIXEIRA que sugere ao Poder Executivo, por
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intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
adoção de medidas com vistas à reposição das perdas salariais dos
servidores públicos, nos termos do art. 37, inciso X, da CF.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encamin hando cópia da Indicação nO 1.476, de 2001, de autoria do
Deputado REGIS CAVALCANTE, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a criação de uma
Unidade de Conservação para proteger o complexo estuarino
lagunar de Mundaú/Maguaba, no Estado de Alagoas.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.479, de 2001, de autoria do
Deputado PAULO GOUVEA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a
edição de Decreto para ampliar o prazo de validade da Certidão
Negativa de Débito emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social- INSS.

27.04.2001, ao Tribunal Superior Eleitoral, encaminhando cópia da
Indicação nO 1.480. de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON
DIAS, que sugere ao Poder Judiciário. por intermédio do Tribunal
Superior Eleitoral, a inclusão do cargo de Estatístico em seu quadro
de pessoal e no de todos os Tribunais Regionais Eleitorais.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.481, de 2001, de autoria dos
Deputados WALTER PINHEIRO e outros, que sugere ao Poder
Executivo, par intermédio do Ministério das Comunicações, a
mudança de freqüência para uso de canais. no Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

27.04.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.482, de 2001, de autoria do
Deputado ALCEU COLLARES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que
a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GADT, seja
estendida aos servidores aposentadas da Carreira de Auditor Fiscal
da Previdência Social, bem como aos respectivos pensionistas.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.483, de 2001, de autoria do
Deputado INALDO LEITÃO. que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
inclusão da fruticultura irrigada no Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária (PROAGRO).

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.484, de 2001, de autoria do
Deputado INALDO LEITÃO que sugere ao Poder Executivo, por
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intermédio do Ministério dos Transportes, o recapeamento do trecho
da BR-230, entre as cidades de Patos e Cajazeiras, no Estado da
Paraíba e a divisa com o Estado do Ceará

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.485, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO FERRAÇO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
alteração na composição do Conselho Deliberativo da Política do
Café.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.488, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, a tomada de medidas visando a resolução dos
problemas da cultura nacional do coco.

27.04.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.517, de 2001, de autoria do
Deputado INALDO LEITÃO, que sugere ao Poder Executivo a
denominação "Ponte Dra. Geralda Freire Medeiros" para a ponte
sobre o Tio Espinharas, na cidade de Patos, no Estado da Paraíba.

27.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do
Ofício nO 143, de 25.04.01. de 2001. de autoria do Deputado JOSÉ
ALEKSANDRO, em que solicita complementação do Requerimento
de Informação n° 2.728, de 2000.

27.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.093, de 2001, de autoria do Deputado FREIRE JÚNIOR, a
respeito da cisão das Centrais Elétricas de Goiás - CELG, para a
criação das Centrais Elétricas do Tocantins.

27.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.116, de 2001, de autoria
do Deputado JOÃO PAULO, sobre a aplicação do que dispõe o art.
2° da Medida Provisória nO 2.062. relativamente à utilização de
títulos da divida pública do Estado, do Distrito Federal ou do
Município na aquisição de ações de empresas estatais privatizadas.

27.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.127, de 2001, de autoria do Deputado FEU ROSA, a
respeito do real valor da produção diária da Plataforma P-36, no
Campo de Roncador e quais os critérios de aferição da quantidade
de bélrris/dia gerados e os percentuais destinados em royalties para
os Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

27.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.128, de 2001 de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
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no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,
acerca da venda de medicamentos nos supermercados.

27.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.129, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca das firmas de consultoria cadastradas na
SUDAM.

27.04.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do R! nO 3.131, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, acerca dos convênios
celebrados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA.

27.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 3.132, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca do cancelamento de Projetos, nos termos do
Aviso nO 106/AGU.

27.04.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n°
3.133, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
no âmbito do Departamento de Polícia Federal - DPF, acerca de
investigações sobre fraudes na SUDAM.

27.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 3.134, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZllOTIN, acerca das empresas que tiveram projetos aprovados
pela SUGAM.

27.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.135, de 2001, de autoria do Deputado ÁTILA LINS, no âmbito da
Fundação Nacional de Saúde, relativas ao ex.ercício financeiro do
ano de 2000.

27.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
n° 3.136, de 2001, de flutoria do Deputado ARMANDO ABrUO,
sobre a criação da Universidade federal de Campina Grande.

27.04.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.137, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO llCA, a respeito
da distribuição de royalties, conforme a Lei nO 9.478/97.

27.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.138, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO lICA, a
respeito da distribuição de royalties, conforme a Lei nO 9.478/97.

27.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.139, de 2001, de autoria do Deputado RENlLDO LEAL, a
respeito do fechamento do escritório da Compannia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM, em Itaituba/PA.
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27.04.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 3.140, de 2001. d~ autoria do Deputado PADRE
ROQUE, solicitando cópia de todos os processos de auditorias,
realizados na SUDAM, nos últimos sete anos.

27.04.2001, ao Mtnistério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.141, de 2001, de autoria do Deputado JAIR MENEGUELLI,
sobre a concorrência MEC/SEED nO 0212000, com vistas ao
Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO.

27.04.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego. encaminhando
cópia do RI nO 3.142, de 2001, de autoria da Deputada TELMA DE
SOUZA, sobre o Fundo de Amparo ~o Trabalhador - FAT.

27.04.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.143. de 2001, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA, sobre
o Fundo Nacional da Marinha Mercante.

27.04.2001, ao Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando
cópia do RI nO 3.144, de 2001, de autoria do Deputado
WELLlNGTON DIAS, sobre o PRODETUR, no Estado do Piauí.

27.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.145, de 2001, de autoria do Deputado WELllNGTON DIAS. sobre
licitações nacionais e internacionais para aquisição de preservativos,
nos anos de 1998 e 1999.

27.04.2001, ao Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando
cópia do RI n° 3.146, de 2001, de autoria do Deputado
ALEXANDRE CARDOSO, solicitando informações complementares
que demonstrem a observância, por parte do Ministério, das
medidas de controle com os gastos públicos cabíveis à situação.

27.04.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.147, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,
acerca de medicamentos para a poru1ação de baixa renda.

27.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.149, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. sobre as ações de geração de energia, no Município
de Novo Aripuanã, Estado do Amazonas.

27.04.2001, ao Ministério da Educação, enca~inhando cópia do_ RI
n° 3.150, de 2001, de autoria da COMISSAO DE EDUCAÇAO,
CULTURA E DESPORTO, sobre a atual situação da Escola
Agrotécnica Federal de Uberaba e do pleito da Associação Brasileira
de Criadores de Zebu - ABCZ, para concessão, através de
comodato, de área urbana contígua ao Parque Fernando Costa,
pertencente à referida Escola.
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27.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.151, de 2001, de autoria da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO, sobre a suspensão dos repasses de
verbas da merenda escolar para determinados municípios, a base
legal da suspensão, os Illunicípios atingidos e as medidas no âmbito
jurídico, administrativo elou político, em face dos municípíos que não
prestaram contas das verbas da merenda escalai.

27.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.152, de 2001, de autoria da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO, sobre denúncias do FUNDEF que têm
sido encaminhadas ao Ministério da Educação, bem como as
medidas que vêm sendo tomadas por essa pasta em cumprimento
ao art. 12 da Lei do FUNDF,

27.04.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.153, de 2001, de autoria do Deputado MILTON TEMER, sobre
a situação dos moradores da Vila Residencial da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

27.04.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.154, de 2001, de autoria da
Deputada JANDIRA FEGHALI, sobre a situação dos servidores
públicos demitidos pelo Governo Collor e anistiados pelo Governo
Itamar Franco.

27.04.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.155, de 2001. de autoria do Deputado LUCIANO ZICA. a
respeito da compra de álcool aos usineiros, feita pela PETROBRÁS
e Petrobrás Distribuidora, no ano de 1998.

27.04.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.156, de 2001, de autoria do Deputado FÉLIX MENDONÇA, sobre
processos administrativos em tramitação ou já decididos, no âmbito
da Secretaria de Direito Econômico - SOE e Conselho
Administrativo de Defesa Económica - CADE, sobre aumento
excessivo de preços de cimento.

27.04.2001, ao Ministério d3 Fazenda, encamínhando cópia do RI nO
3.157, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA, a
respeito do estoque de títulos públicos em carteira das empresas
públicas e de economia mista.
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02.05.2001, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
Ofício n° 39/MEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.832, de 2001.

02.05.2001, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia
do Ofício nO 40/MEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.846, de 2001.

02.05.2001, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia
do Ofício n° 38/MEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sabre os qL'esitcs constaJitl3s do H: nO
2.847, de 2001.

02.05.2001. ao Deputado GASTÃO VIEIRA, encaminhando cópia do
Ofício n° 43/1V1EC, de 26.04.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do 'RI nO
2.974, de 2001.

02.05.2001, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando cópia do
Ofício nO 37/MEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 2.982 e 2.0983, de 2001.

02.05.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Oficio nO 407/MJ, de 26.04.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.005, de
2001.

02.05.2001, ao Deputado MARCIO MATOS, encaminhando cópia do
Oficio nO 42/MEC, de 26.04.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.045, de 2001.

02.05.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do
Oficio n° 408/MJ, de 26.04.01, do Ministério da Justiça, prestando
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esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.048, de
2001.

02.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. encaminhando
cópia do Aviso 450-C.Civil, de 27.04.01, da Casa Civil da
Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 3.100, de 2001.

02.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso 449-C.Civíl, de 27.04.01, da Casa Civil da
Presidência da República, prestando esclarecímentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.102, de 2001.

02.05.2001, ao Deputado AUGUSTO FRANCO, encaminhando
cópia do Aviso 451-C.Civil. de 27.04.01, da Casa Civil da
Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 3.117, de 2001.

03.05.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Ofício 491, de 30.04.01, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.789, de 2000.

02.05.2001, ao Deputado NICIAS RIBEIRO, encaminhando cópia do
Oficio 153/MP, de 02.05.01, Planejamento, Orçamento e Gestão,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.010, de 20C'í.

04.05.2001, ao Ministério da Educação. encaminhando cópia do RI
nO 3.054, de 2001, de autoria do Deputado GILMAR MACHADO,
sobre suspensão dos repasses de verbas da merenda escolar para
determinados municípios, a base legal da suspensão, os munícípios
atingidos e as medidas no âmbito jurídico, administrativo etou
poUtico, em face dos municípios que não prestaram contas das
verbas da merenda escolar.

04.05.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.055, de 2001, de autoria do Deputado GILMAR MACHADO,
sobre denúncias do FUNDEF que têm sido encaminhadas ao
Ministério, bem como as medidas que vêm sendo tomadas em
cumprimento ao art. 12 da Lei do FUNDEF.

04.05.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI nO 3.056, de 2001, de autoria do
Deputado VICENTE CAROPRESO, sobre a implantação do
Programa Banco da Terra, em Santa Catarina.

04.05.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.057, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO MAGNO, sobre
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as obras a serem realizadas na BR-381. entre Belo Horizonte e
Governador Valadares, MG.

04.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.058, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre os subsidias concedidos às refinarias privadas
Ipiranga e Manguinhos, desde o ano 1997 até a presente data.

04.05.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.059, de 2001, de autoria do Deputado WILSON BRAGA, sobre o
cumprimento de exigências do /CAO e do FM, a respeito da
homologação de aeronaves fabricadas no Pais e das que são
operadas por companhias brasileiras.

04.05.2001, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI nO 3.060, de 2001, de autoria do Deputado WILSON
BRAGA, sobre o cumprimento de exigências do ICAO e do FAA, a
respeito da homologação de aeronaves fabricadas no País e das
que são operadas por companhias brasileiras.

04.05.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.061, de 2001, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL,
sobre a posslvel utilização do Projeto SIVAM pelos demais países
amazõnicas.

04.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.062, de 2001, de autoria do Deputado BISPC WANQERVAL,
sobre as garantias prestadas aos consumidores comunicados para
troca de peças "recall" de automóveis.

04.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.063, de 2001, de autoria do Deputado BISPO
WANDERVAL, sobre a dispensa de processo Iicitatório para
contratação da empresa de marketing responsável pela escolha do
nome PETROBRAX e respectiva campanha publicitária.

04.05.2001, ao Ministério dos Transportes. encaminhando cópia do
RI nO 3.064, de 2001. de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL,
sobre os recursos arrecadados com cobrança de pedágio, nas
rodovias federais, objeto de concessão.

04.05.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.065, de 2001, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL,
acerca da realização de obras de ampliação do Aeroporto
Internacional de Campinas-SP.

04.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.066, de 2001, de autoria do Deputado BISPO
WANDERVAL, sobre notas publicadas na imprensa a respeito de
mortes ocorridas em bases petrolíferas da PETROBRÁS.
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04.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.067, de 2001, de autoria do Deputado ARMANDO ABILlO, sobre
o Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os
municípios brasileiros - PNAFM.

04.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.068, de 2001, de autoria do Deputado OLIVEIRA FILHO, sobre
indenizações pagas por seguradoras de automóveis a famllias de
pessoas mortas em acidentes de trânsito, a fim de esclarecer atitude
da Seguradora Gralha Azul.

04.05.2001, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI nO 3.069, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA, sobre a contratação de serviços através de projetos
vinculados a Organismos Internacionais.

04.05.2001. ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.070, de 2001, de autoria do Deputado GERALDO MAGELA, sobre
contrato realizado pela Caixa Econômica Federal com a empresa
Politec Informática Ltda.

04.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.071, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ PIAUHYLlNO, sobre
gestões da Embaixada dos Estados Unidos em relação ao caso
DIRECTV versus TV GLOBO, em exame no CADE.

04.05.01, 80 I\~i'\isté"!o de Mhas e ~\lergia, el"'çam;~1ha!,do cópIa do
RI nO 3.072, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA e
outros, a respeito da segurança industrial da PETROBRÁS e sua
política de aquisição de materiais para a TRANSPETRO da
PETROBRÁS.

04.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.073, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO
FERRO, sobre a situação do suprimento de energia elétrica no País
e o plano de contingenciamento frente ao déficit previsto de energia
elétrica.

04.05.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.075, de 2001, de autoria do Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE, sobre a propaganda político-partidária em material
didático impresso com recursos públicos e distribuídos por esse
Ministério.

04.05.2001, ao Ministério das Comunicações. encaminhando cópia
do RI n° 3.076, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU,
sobre a regularidade da emissora Difusora FM e SP Sul TV Canal
44, de Itapetininga.
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04.05.2001, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, encaminhando cópia do RI n° 3.077. de 200'1, de
autoria das Deputadas VANESSA GRAZZIOTIN e SOCORRO
GOMES, no âmbito do Conselho de Defesa Nacional, sobre
aspectos referentes à execução do Programa Nacional de Florestas,
executado pelo Ministério do Meio Ambiente, mais particularmente
ao segmento "expansão e consolidação do manejo de florestas
nativas em áreas púbicas", que mereceu recente publicação
específica, no mês de setembro de 2000.

04.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.078, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTtN, sobre a implementação do Programa Luz no Campo 
no Estado do Amazonas.

04.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.079, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre áreas inundadas pelo Lago Usina Hidrelétrica
de Balblna.

04.05.2001, ao Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando
cópia do RI nO 3.080, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre os recursos liberados para o Programa Esporte
Solidário.

04.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.081, de 200~, de autor;a do Deputado AVENZOAR ARRUDA,
sobre seguro de imóveis financiados pela Caixa Econômica Federa\.

04.05.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI na 3.082, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO GRANDÃO, referente à importação de avestruz..

04.05.2001, ao Ministérlo de Segurança Institucional da Presidência
da República, encaminhando cópia do RI nO 3.083, de 2001, de
autoria do Deputado WOLNEY QUEIROZ, sobre o chá hoasca
(Ahahuasca), cujo uso religioso está garantido por duas resoluções
do extinto Conselho Federal de Entorpecentes - COFEN, que teve
sua absorvidas pela Secretaria Nacional Antidrogas.

04.05.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.084, de 2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA,
no âmbito da ANATEL, a respeito da péssima prestação de serviços I

no Município de Alto Parnaíba, no Estado do Maranhão.

04.05.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.085, de 2001, de autoria do Deputado GASTÃO
VIEIRA, sobre quais municípios do Estado do Maranhão foram
beneficiados com recursos da SUDAM.
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04.05.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.086, de 2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA, sobre
qual a data prevista para a distribuição, pelo Sistema SUS, do
medicamento Peg-/ntron, para o tratamento da hepatite tipo "C".

04.05.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.087, de 2001, de autoria do Deputado GONZAGA
PATRIOTA, sobre a situação da autorização da empresa Viação
Águas lindas Ltda. para operar a linha Águas Lindas-Go/Brasília
DF.

04.05.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.088, de 2001, de autoria do Deputado DR. HELENO, sobre o
possível fechamento da fábrica Estrela, localizada no Município de
Magé-RJ.

04.05.2001. ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.089, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO,
sobre critérios de cálculos e de valores, procedimentos e projeções
de pagamento de royalties, para todos os municípios beneficiários
da polftica de participações governamentais.

04.05.2001, ao Ministério do Meio ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 3.090, de 2001, de autoria do Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE, sobre embalagens de agrotóxicos.

04,.05.200:' a~ l\"inistérlo do Meio ambiet,te, et;cam;nl1a.'ldo cópia
do RI nO 3.091, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON
DIAS, sobre possível área de preservação ambiental no Estado do
Piauí, bem como sobre notificação aplicada ao Sr. Satmon Reis
Fernandes.

04.05.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.092, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ PINHEIRO, sobre o
sistema de atendimento de urgências e emergências do Sistema
Único de Saúde-SUS.

04.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.094. de 2001, de autoria do Deputado FREIRE JÚNIOR,
sobre investimentos realizados pelas Centrais Elétricas do
Tocantins, CELTINS, desde sua privatização.

04.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.148, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre o estudo da política de regulação do setor de medicamentos.

04.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n°
3.158, de 2001, de autoria do Deputado OLIVEIRA FILHO. no
âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
no sentido de informar se o mesmo autorizou a Rede SONAE a
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comprar supennercados nos Estados do Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e São Paulo.

04.05.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 3.159, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre recursos desviados por cento e cinqüenta e
nove empresas, nos últimos seis anos.

04.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.160, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre os recursos disponibilizados pelo Fundo Constitucional do
Norte - FNO.

04.05.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.161, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre a avaliação das estruturas de vigilância epidemiológica de
todos os Estados e do Distrito Federal, realizada pela Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA.

04.05.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.162, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO MAGNO, sobre
contrato de prestação de serviços de fiscalização e aplicação de
multas de radares móveis nas estradas federais.

04.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.163, de 2001, de autoria do Deputado MILTON TEMER, sobre os
fundes "off-shoreli .

04.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.164, de 2001. de autoria do Deputado LUCIANO ZICA,
sobre mudanças na distribuição de roya/ties para o ano de 2002.

04.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.165, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOIN I,
sobre evasão de divisas pelo Grupo Opportunity.

04.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.166, de 2001, de autoria do Deputado RUBENS FURLAN, sobre
recursos aplicados pelo Governo Federal no Fundo Penitenciário.

04.05.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI n° 3.167, de 2001, de autoria do
Deputado NILSON MOURÃO, sobre cadastro, via Correios, para
seleção do Programa de Refonna Agrária.

04.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.178, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre Serviço Social de Industria de Santa Catarina.

04.05.2001. ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
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3.179, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre importação de medicamento.

04.05.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.180, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre matérias-primas utilizadas pela Indústrias Farmacêutica no
Brasil.

04.05.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Extedor, encaminhando cópia do RI n° 3.181, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a respeito da Série Anual de
Importações em Quantidades e Valores, referentes ao período de
1989 a 1999.

04.05.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.182, de 2001. de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre importação de
matérias-primas pela Indústria Fannacêutica no Brasil.

04.05.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.183, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
sobre convênios celebrados entre a FUNANA e o Estado do
Tocantins.

04.05.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio
Exterior. encaminhando cópia do RI nO 3.184, de 2001, de autoria
do Deputaoo 3t:RGiO Ivhf~J\Í'~DA. a respeito dos planas de n",;dfa
executados nos anos de 1999 e 2000.

04.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.185, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
sobre evasão de divisas pela Grupo Opportunity.

04.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 068/GMfTEM. de 03.05.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.153, de 2000.

04.05.2001, ao Deputado CLEMENTINO COELHO, encaminhando
cópia do Aviso nO 146/MF, de 03.05.01. do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.830, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso nl) 88/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.876, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSS/AN, encaminhando
cópia do Aviso nO 89/MME, de 03.05.01. do Ministério de Minas e
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Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.882, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 87/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 2.883, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 86/MME, de 03.05.01 J do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.884, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 85/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 2.885, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 84/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.886, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 83/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 2.R87, de 2001,

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 82/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.888, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 81/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.889, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 79/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e
Energia. prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 2.890 de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 80/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre o RI nO 2.891, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso nO 78/MME, de 03.05.01, do Ministério
de Minas e Energia, respondendo ao RI nO 2.894. de 2001.
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04.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício nO 191/MI, de 02.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.898, de 2001.

04.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Oficio nO 192/MI, de 02.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.899, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso nO 397/GM/MT, de 02.05.01, do Ministério dos Transportes.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.929, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia do
Aviso nO 08/SG, de 03.05.01, da Secretaria-Geral da Presidência da
República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.970, de 2001.

04.05.2001, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 90/MME, de 03.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 2.977 de 2001.

08.05.2001, ao Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
encaminhardo cópia do Of:cto r.o 7E/PRESI, de 3C.G4·.C1. de
Conselho da Justiça Federal. prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.446, de 2001.

08.05.2001, ao Deputado CORIOLANO SALES, encaminhando
cópia do Ofício nO 80/PRESI, de 30.04.01, do Conselho da Justiça
Federal, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.444, de
2001.

08.05.2001, ao Deputado AGNELO QUEIROZ, encaminhando cópia
do Ofício n° 103fGAB-MCT, de 07.05.01, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.873 de 2001.

08.05.2001, à Deputada TELMA DE SOUZA, encaminhando cópia
do Aviso nO 308/GM, de 04.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.878 de
2001.

08.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso nO 323/GM, de 07.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.953, de
2001.
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08.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 307/GM, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO
3.017 de 2001.

08.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Ofício n° 104 GAB-MCT, de 07.05.01, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.972 de 2001.

08.05.2001, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
Ofício PGR/GAB/n° 301, de 04.05.01, da Procuradoria-Geral da
República, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.438,
de 2001.

09.05.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n°
3.168, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO, sobre as
ações realizadas para reprimir a pesca Ilegal no mar territorial e na
zona econômica exclusiva e sobre os trabalhos de levantamento de
recursos da zona econômica exclusiva brasileira, pela Comissão
Interministerial dos Recursos do Mar - CIRM, coordenada pelo
Comando da Marinha.

09.05.2001, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI n° 3.169, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ
SÉRGIO, sobre medidas diplomáticas tomadas com relação à pesca
Ilegal nc mar territurial e zatla econômica exclusiva e sobre o
aumento da cota de pesca do Estado Brasileiro, de peixes como o
atum e outras espécies afins.

09.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n°
3.171, de 2001, de autoria do Deputado WILSON SANTOS, sobre
custo de reforma e construção de presidias.

09.05.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI n° 3.172, de 2001, de autoria do
Deputado WILSON SANTOS, sobre recursos destinados ao Estado
do Mato Grosso e seus munlcfpios.

09.05.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 3.173, de 2001, de autoria do Deputado ROBERTO
ROCHA, sobre o Projeto Alvorada, no Estado do Maranhão, sua
execução fisica e financeira.

09.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.174, de 2001, de autoria do Deputado JAIR BOLSONARO, sobre
o montante repassado ao Governo do Estado do Rio de Janeiro,
para pagamento dos integrantes e de pensionistas da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal.
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09.05.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI n° 3.175, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO MAGNO, sobre
a Rodovia BR-451.

09.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.176, de 2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO,
acerca do impacto financeiro provocado pela aplicação da Lei nO
10. 174/01sobre o nível de arrecadação tributária.

09.05.2001, ao Ministério Interino do Trabalho e Emprego,
encaminhando cópia do RI n° 3.177, de 2001, de autoria do
Deputado CARLOS BATATA, sobre a negativa do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador-CODEFAT, de
que recursos do FAT sejam utilizados na renegociação de dívidas do
crédito rural.

09.05.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso 1S0/MF, de 08.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.517. de
2000.

09.05.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Oficio 21/GM-MDIC, de 07.05.01, do Ministério do Desenvolvimento.
Indústria e Comércio Exterjor, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 2.880, de 2001.

09.05.2001, ao Oeputado JOÃO CALDAS, 8ncaminnando cópia do
Ofício 20/GM-MDIC, de 07.0S.01. do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.881 de 2001.

09.05.2001, ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando cópia do
Ofício 162/MPA, de OS.05.01, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.896 de 2001.

09.05.2001. à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. encaminhando
cópia do Oficio nO 209/MI, de 09.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.900 de 2001.

09.05.2001. ao Deputado CLEMENTINO COELHO, encaminhando
cópia do Ofício n° 204/GM, de 08.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.927 de 2001.

09.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 202lMI, de 08.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 2.947 de 2001.
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09.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso nO 149/MF, de 08.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.960, de 2001.

09.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Oficio nO 203, de 08.05.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.961, de 2001.

09.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso nO 105/MD, de 09.05.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO
2.964, de 2001.

09.05.2001, à Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 433/MJ, de 04.05.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
2.979, de 2001.

09.05.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso nO 206/MI, de 09.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.104, de 2001.

09.05.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso n° 207/Ml, je 09.05.01, do ;v'iinislério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.105, de 2001.

09.05.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS. encaminhando cópia do
Ofício nO 205, de 08.05.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO
3.108, de 2001.

09.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício 20B/MI, de 09.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.112, de 2001.

09.05.2001, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso nO 468/C.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República, em anexo, cópia do Aviso nO 188/MC, de 30.04.2001, do
Ministério da Educação e do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 880, de 2000.

09.05.2001, ao Deputado MARCOS CINTRA, encaminhando cópia
do Aviso nO 468/C.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República, em anexo, cópia do Avíso n° 416/MJ, de 27.04.2001,
do Ministério da Justiça, respondendo à Indicação na 924, de 2000.
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09.05.2001, ao Deputado RICARDO FERRAÇO, encaminhando
cópia do Aviso nO 468/C.Civil, de 08.05.01 J da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso nO 186/MC, de
27.04.2001, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n°. 1.173, de 2000.

09.05.2001, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso n° 468/C.Civif, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República, em anexo, cópia do Aviso nO 407JMC, de 02.05.2001, do
Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.212, de 2000.

09.05.2001, ao Deputado ROBERTO ROCHA, encaminhando cópia
do Aviso n° 468JC.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República, em anexo, cópia do Aviso nO 20, de 26.04.2001, do
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.222, de 2000.

09.05.2001, ao Deputado MARCONDES GADELHA, encaminhando
cópia do Aviso n° 468/C.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso nO 70, de
30.04.2001, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.358, de 2001.

09.05.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso n° 468/C.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência
da R~p'j!JPC3, ema!1m~o.cópiadeAv:so:l°55.de03.05.2001.de

Ministério do Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.424, de 2001.

09.05.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso nO 468/C.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso nO 69, de
30.04.2001, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.443, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso nO 131, de 09.05.01, da Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.868, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando
cópia do Aviso n° 122, de 09.05.01, da Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.871, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando
cópia do Aviso nO 136, de 09.05.01, da Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.872, de 2001.
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10.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 130, de 09.05.01, da Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.905, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia
do Aviso n° 125, de 09.05.01, da Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.917, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado SERGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso nO 108/MD, de 09.05.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.932, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Ofício/GAB/SECOM/PRlN° 145, de 09.05.01, da Secretaria de
Comunicação do Governo da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.950, de
2001.

10.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso nO 488/MJ, de 09.05.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.958, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado EULER R!BEIRO, enc3minhando cópia do
Aviso nO 124, de 09.05.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.971, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso nO 126, de 09.05.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.994, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso n° 127, de 09.05.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.001. de 2001.

10.05.2001, ao Deputado ORLANDO FANTAZZINI, encaminhando
cópia do Aviso nO 128. de 09.05.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.004, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 132, de 09.05.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.106, de 2001.
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10.05.2001, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
Aviso nO 133, de D9.05.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.007, de 2001.

10.05.2001. ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso nO 338/GM, de 10.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.031, de
2001.

10.05.2001, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia do
Aviso nO 107/MD, de 09.05.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.018, de
2001.

10.05.2001, à Deputada VANESSA GRRAZZIOTIN. encaminhando
cópia do Aviso n° 432/MJ, de 04.05.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.133. de 2001.

10.05.2001, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Aviso nO 106/MD, de 09.05.01, do Ministério
da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
DO RI nO 3.D50, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
Aviso nO 449/MJ, de 09.05.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.052, de
2001.

10.05.2001, ao Deputado LUIZ PIAUHYLlNO, encaminhando cópia
do Aviso nO 450/MJ, de 09.05.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.071, de 2001.

10.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA. encaminhando cópia
do Aviso n° 134. de 09.05.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobres o RI nO 2.955,
de 2001.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.464, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Integração Nacional,
medidas relativas ao Grupo de Trabalho criado pela Portaria nO 10,
de 18 de janeiro de 2001, desse Ministério, com o objetivo de
elaborar proposta de reformulação dos instrumentos e instituições de
desenvolvimento regional.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.477, de 2001, de autoria do
Deputado DR. HELENO e outros, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a
alteração do Decreto nO 3.081, de 10 de junho de 1999, que "aprova
a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, e dá outras providências", para permitir a
nomeação de servidor aposentado para cargo em comissão de
Gerente-Executivo daquela autarquia.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.478, de 2001, de autoria do
Deputado ARMANDO ABluo, que sugere ao Poder Execut\'Jo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a instalação de um Posto da
Polícia Rodoviária Federal, na BR 361, entre as cidades de
Itaporanga e Patos, no Estado da Paraiba.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.486. de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a
necessidade de se intensificar o fluxo turístico regional entre o Brasil
e os demais países da América Latina.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.499, de 2001, de autoria do
Deputado SILAS BRASILEIRO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, a elaboração e
publicação das normas técnicas de segurança alimentar,
comercialização e consumo de alimentos transgênicos, de que trata
a Lei n° 8.974, de 05 de janeiro de 1995.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.501, de 2001, de autoria do
Deputado ANTÔNiO CAMBRAIA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes. a suspensão das
alienações de bens das antigas estações ferroviárias pertencentes à
Rede Ferroviária Federal S.A.

11.05.2001. à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.502, de 2001, de autoria do
Deputado MANOEL VITÓRIO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a implantação de medidas
de proteção à fauna nas rodovias que atravessam o Pantanal Sul
Matogrossense.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.503. de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, que retifique o Edital
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de Audiência Pública para discussão do Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA, do Projeto de Transposição de Águas do Rio São
Francisco.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.505, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Oefesa, Que o
Departamento de Aviação Civil expeça norma com o intuito de
obrigar as empresas de transporte aéreo regular, a informar aos
usuários, antes que esses cheguem aos aeroportos, a ocorrência de
atrasos ou cancelamentos de vôos.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.506, de 2001, de autoria do
Deputado DR. HÉLIO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de programa de
prevenção à gravidez indesejada.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1.507, de 2001, de autoria do
Deputado NELSON PELlEGRINO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, que sejam tomadas
providências para assegurar a manutenção da ordem pública no
Município de Ubaíba-Ba, fazendo gestões junto aos órgãos de
Segurança Pública do Estado da Bahia, visando a decretação da
prisão preventiva dos acusados do assassinato do militante político
Nathur de Assis Filho.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.508, de 2001, de autoria do
Deputado MÁRCIO MATOS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, a criação do curso
universitário de "Gerente de Cidades", em nivel de graduação e pós
graduação.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.510, de 2001, de autoria do
Deputado DE VELASCO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Educação, medidas relativas ao aproveitamento de
vagas ociosas nas instituições federais de ensino superior.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidênc\a da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.511, de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
Intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a
melhoria dos serviços postais no Distrito de Potunduva, Município de
Jaú, no Estado de São Paulo.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da Republica,
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encaminhando cópia da Indicação n° 1.512, de 2001, de autoria da
Deputada NICE LOBÃO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o
reposicionamento dos servidores que menciona, no nível
intermediário das tabelas de vencimentos da Fundação Nacional de
Saúde - FNS.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.513, de 2001, de autoria do
Deputado NELSON PELLEGRINO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, sejam tomadas
providências para garantir a segurança dos moradores da
Comunidade São Gerõnimo, no Município de Santo Antônio de
Jesus, no Estado da Bahia, mediante a construção de uma
passarela e a instalação de redutores de velocidade na rodovia BR
101, Km 262, que se encontra em obras.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.516, de 2001, de autoria da
Deputada IARA BERNARDI, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a realização de campanha de
mídia que tenha como mensagem o respeito à integridade física das
mulheres e contra a violência doméstica.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.520, de 2001, de autoria do
Deputado LAMARTINE POSELLA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério das Comunicações, a adoção de
medidas relativas à não extinção da Rádio Voz da América.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.522, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS FURLAN, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a criação de uma Agência
Nacional com objetivo de regulamentar e fiscalizar o funcionamento
dos cartórios.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.524, de 2001, de autoria do
Deputado ARMANDO ABfuo, que sugere ao Poder Executivo. por
intermédio do Ministério dos Transportes, sejam adotadas
providências visando a liberação de recursos para a conclusão das
obras na rodovia BR-426. entre os Municípios de Piancó e Nova
Olinda, no Estado da Paraíba.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.525, de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO, sugere ao Poder Executivo, através do
Ministério da Previdência e Assistência Social, a criação e
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estruturação da Carreira Perito-Médico Previdenciário, no Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.526, de 2001, de autoria do
Deputado ODELMO LEÃO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, a adoção de medidas junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no sentido de que
seja criada linha de crédito, para que as Prefeituras possam adquirir
equipamentos para conservação e construção de estradas vicinais.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.527, de 2001, de autoria do
Deputado JORGE ALBERTO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a inclusão no Programa
Avança Brasil, das obras de duplicação da BR-101/SE, no trecho
divisa Alagoas-Sergipe e Sergipe-Bahia.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.528, de 2001, de autoria dos
Deputados NELSON PELLEGRINO e LUCIANO ZICA, que sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, a adoção de
procedimentos visando a apuração e investigação do acidente
ocorrido em 15 de março de 2001, na Plataforma P-36 da Petrobrás,
na Bacia de Campos, litoral norte fluminense.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.529, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, no
âmbito do INCRA, faça levantamento concernente à situação dos
moradores da Comunidade de Manairão-AM.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.530, de 2001, de autoria da
Deputada MARISA SERRANO. que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Cultura, um maior incentivo às
manifestações da cultura popular no recebimento de recursos
oriundos do PRONAC (Programa Nacional de Apoio à Cultura).

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.531, de 2001, de autoria da
Deputada MARISA SERRANO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, a inclusão de um
representante do Sistema de Educação Cooperativista, no Conselho
Nacional de Educação.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.532, de 2001, de autoria do
Deputado ODELMO LEÃO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
inclusão, nos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de
Leite, da recomendação de utilização de embalagens que
possibilitem a abertura manual e eliminem o risco de acidentes.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.533, de 2001, de autoria do
Deputado NELSON PELLEGRINO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, providências para viabilizar a
celebração de convênios entre a Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista e o DETRAN do Estado da Bahia, para imp\antação de
sistema integrado de arrecadação e compensação de multas de
trânsito.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.534, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, que seja
determinada a permanência de um fiscal do Ministério no Município
de Campo Mourão-PR.

11.05.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.535, de 2001, de autoria do
Deputado CARLOS BATATA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a inclusão da carreira dos
Policiais Rodoviários Federais para a percepção da Gratificação por
Operações Especiais - GOE.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.536, de 2001, de autoria do
Deputado DEUSDETH PANTOJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, o encaminhamento
ao Congresso Nacional de projeto de lei que disponha sobre a
função de fiscal ambiental voluntário.

11.05.2001, à Casa CIvil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.537, de 2001, de autoria da
Deputada LAURA CARNEIRO, que sugere ao Poder Executivo a
regulamentação do inciso IV, do art. 53, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.538, de 2001, de autoria do
Deputado PAES LANDIM, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio ambiente, o encaminhamento de
proposta à UNESCO para o reconhecimento do Parque Nacional da
Serra da Capivara como Patrimônio Natural da Humanidade.



Setembro dtl 2001

1238,

1239,

1240,

1241,

1242,

1243,

1244,

1245,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-Icira 26 45671

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.539, de 2001, de autoria do
Deputado VADÃO GOMES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a realização de estudos
urgentes, com o objetivo de viabilizar o estabelecimento de rito
sumário para a emissão de licenças ambientais de aprovação prévia
e de instalação para as usinas termelétricas inscritas no Programa
Prioritário de Terme\etricidade (PPT).

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.540, de 2001, de autoria do
Deputado PAULO PAIM, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a
criação de casas-lares para abrigar crianças de rua.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.541, de 2001, de autoria do
Deputado PAULO PAIM, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a
criação de restaurantes populares a preços subsidiados.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.542, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS. que sugere ao Poder
Executivo. por intermédio do Ministério da Cultura, o tombamento
federal da Vila Marzagão, localizada em Sabará-MG, como bem
cultural integrante do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.543. de 2001, de autoria do
Deputado AIRTON ROVEDA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a inclusão de exame pré-nupcial
como atividade obrigatória do Sistema Único de Saúde, para os que
comprovarem a intenção de estabelecer vida conjugal em comum.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.544, de 2001, de autoria do
Deputado PAULO MOURÃO, que sugere ao Poder Executlvo, por
intermédio do Ministério da Saúde, mudança da grade curricular dos
cursos de medicina, visando à formação de clínicos gerais.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.545, de 2001, de autor\a do
Deputado MARCOS AFONSO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, o desenvolvimento de ações
para a formação de professores com vistas à aprendizagem e
preservação das línguas indígenas.

11.05.2001, à .Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.547, de 2001, de autoria do
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Deputado NELSON PELLEGRINO. que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, providências para assegurar
a lisura e a imparcialidade do processo administrativo que ora
responde o lidar sindical Crispiniano Daltro, movido pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado da Bahia.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.548, de 2001, de autoria do
Deputado CONFÚCIO MOURA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a celebração de convênios com
instituições para recuperação de dependentes de drogas.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.549, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO CALDAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a criação, no âmbito do BNe,
CEF e SS, de linhas de crédito específicas para micros, pequenas e
médias empresas, destinadas à divulgação de seus produtos.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.550, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO CALDAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, a criação, no âmbito do BNDES, de linhas de crédito
específicas para micro, pequenas e médias empresas, destinadas à
divulgação de seus produtos.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1.558, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
providências para que as obras de recuperação dos molhes do Porto
de Laguna não sofram interrupções em seus trabalhos.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.559, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, providências para que
as obras de recuperação dos molhes do Porto de Laguna não
sofram interrupções em seus trabalhos..

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.560, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, providências quanto
ao reforço na sinalização da SR 101, trecho entre as cidades de
Palhoça-Se e a divisa com o Estado do Paraná, alertando sobre os
graves acidentes ocorridos nessa via recentemente duplicada.
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11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.561, de 2001, de autoria do
Deputado AIRTON DIPP, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério de Minas e Energia, a reintegração das
Cooperativas de Eletrificação Rural no Programa Luz no Campo,
que está sendo implantado por esse Ministério.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.562, de 2001, de autoria do
Deputado EDINHO BEZ, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a remissão das multas
aplicadas pela Secretaria da Receita Federal às entidades
comunitárias que não apresentaram a declaração do Imposto sobre
a Renda nos exercícios de 1999 e 2000.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.563, de 2001, de autoria do
Deputado NELSON PELLEGRINO. que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, providências para assegurar
que seja indicado aos órgãos vinculados a esse Ministério, a adoção
do critério raça ao invés de cor. nos questionários que porventura
sejam dirigidos aos trabalhadores dessas instituições e que o IBGE,
em atenção às reivindicações da comunidade negra no Brasil,
proceda à solicitada modificação em seus programas de
computadores integrantes do sistema.

11.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.564, de 2001, de autoria do
Deputado MOACIR MICHELETIO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
medidas para o aperfeiçoamento de programas de financiamento do
setor agrícola administrados pelo BNDES.

11.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.074, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO FERRO,
sobre o inquérito da Polícia Federal que investigou as relações entre
a PETROBRÁS, na época presidida pelo Sr. Joel Rennó, e a
Companhia Marítima, do empresário German Efromocich.

1257, 15.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
cópia do Aviso nO 491/GM/MT, de 10.05.01, do
Transportes, prestando esclarecimentos sobre
constantes do RI nO 2.792, de 2001.

encaminhando
Ministério dos
os quesitos

1258, 15.05.2001, ao Deputado ARY KARA, encaminhando cópia do Aviso
n° 490 GM/MT, de 10.05.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.823, de 2001.
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15.05.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso nO 101-8, de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.867, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando cópia do
Aviso n° 145, de 11.05.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.897, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado PEDRO EUGÊNIO, encaminhando cópia
do Ofício nO 23/GM-MDIC, de 11.05.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.914, de
2001.

15.05.2001, ao Deputado JOÃO GRANDÃO, encaminhando cópia
do Aviso n° 111, de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes RI nO 2.918, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado MARCOS CINTRA, encaminhando cópia
do Aviso nO 144, de 11.05.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.919, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Ofício nO 552/GM/MMA, de 09.05.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.938, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso nO 108, de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.939, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso n° 110, de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.967, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Ofício n° 168/MP, de 11.05.01, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.968, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Of(cio nO 551/GM/MMA, de 09.05.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
RI n° 2.973, de 2001.
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15.05.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso na 339/GM, de 11.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 2.992, de
2001.

15.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Oficio nO 22/GM-MDIC, de 11.05.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 2.999, de
2001.

15.05.2001, ao Deputado MARCOS CINTRA, encaminhando cópia
do Aviso na 340/GM, de 11.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.003, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado WALTER PI NHEI RO, encaminhando
cópia do Oficio na 111/GAB-MCT, 14.05.01, do Ministério da Ciência
e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.008, de 2001.

15.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 109, de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.016, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado AIRTON CASCAVEL, encaminhando
cópia do Aviso na 112, de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.027, de 2001.

15.05.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso na 107, de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.030, de 2001.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.465, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO FERRAÇO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédia do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
medidas urgentes referentes à política retencionista no setor
cafeeiro.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.487, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério dos Transportes, que seja
providenciada a colocação de placas indicativas de atrativos
turísticos ao longo das rodovias federais.
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16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.489, de 2001, de autoria do
Deputado PREDRO CHAVES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, que sejam tomadas
providências para a reativação da balança situada na BR-20, no
Municlpio de formosa-Go. .

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.490, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a inclusão da
temática "Turismo" nos Parâmetros Curriculares Nacionais {PCN} do
ensino fundamental e médio.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.491, de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Comunicações, a disseminação ao
público, de versão aberta de programa de computador para escolha
de tarifa de ligações interurbanas.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.492, de 2001, de autoria do
Deputado ADÃO PREnO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a inclusão da
mulher no cadastro de beneficiários dos assentamentos de reforma
agrária.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.493, de 2001, de autoria do
Deputado ADÃO PRETTO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a adoção da gratuidade na
Inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF), das pessoas cuja
renda não ultrapasse dois salários mlnimos.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.494, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a construção de um anel
viário no Município de Campo Maior, Estado do Piauí, com a
finalidade de desviar trecho da BR-343 que atravessa o perímetro
urbano do citado município.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.495, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a inclusão do Grupo Oficina da
Vida na relação de projetos da área social do Ministério da Justiça.

1285, 16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.496, de 2001, de autoria da
Deputada LAURA CARNEIRO, que sugere ao Poder Executivo a
apresentação de projeto de lei que restabeleça o direito à promoção
de militares da reserva remunerada e reformados das Forças
Armadas.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.497, de 2001, de autoria do
Deputado NELSON MARCHESAN, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, a adoção de
providências com relação à decisão do Governo do Canadá de
proibir a importação de carne bovina do Brasil.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.498, de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, a criação de uma Superintendência do INMETRO em Mato
Grosso do Sul.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.500, de 2001, de autoria do
Deputado ANTÓNIO CAMBRAIA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Cultura, a criação de um Programa
de Preservação e Revitalização dos Prédios das antigas Estações
Ferroviárias.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.514, de 2001, de autoria do
Deputado PAULO PAIM, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, o aperfeiçoamento na forma de
divulgação da "taxa SELlC" e de sua aplicação, pelos
estabelecimentos arrecadadores de tributos federais, bem como a
adoção de providências para diminuir a lentidão da Secretaria da
Receita Federal no exame da declaração de rendimentos.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.515, de 2001, de autoria do
Deputado LUIZ BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, a implementação do Plano
"Mutirão Universitário".

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.546, de 2001, de autoria do
Deputado DR. HÉLIO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a atenção para as
sugestões da Federação Brasileira dos Criadores de Pássaros
Silvestres.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.519, de 2001, de autoria do
Deputado LAMARTINE POSELLA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, a adoção de
medidas diplomáticas relativas à não extinção da Rádio Voz da
América.

16.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.521, de 2001, de autoria do
Deputado LUIZ BITTENCOURT, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de medidas
relativas às obras de retificação do Molhe Sul do Porto de Laguna
se.

16.05.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 113JMME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os Requerimentos de Informação
nOs 2.815 e 3.107.

16.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 98/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI na 2.837, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 96/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.838, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 114/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.907, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso nO 114/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.907, de 2001.

16.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso na 99/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI na 2.909, de 2001.

16.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 214/MI, de 11.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
dos Requerimentos de Informação nOs 2.911 e 2.949, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso nO 115/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
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prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.916, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 115/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes RI
nO 2.916, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso n° 100/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.930, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso nO 101/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 2.931, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso n° 102/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 2.933, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso nO 103/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.934, de 2001.

16.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 104/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 2.945, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso nO 94/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI n°
2.956, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado LUIZ ALBERTO, encaminhando cópia do
Aviso nO 97/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.984, de 2001.

16.05.2001, à Deputada JANDIRA FEGHALI, encaminhando cópia
do Aviso nO 105/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.991, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 94/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
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Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.012, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
nO 106/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.021, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado BISPO RODRIGUES. encaminhando
cópia do Aviso n° 95/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.023, de 2001.

16.05.2001. ao Deputado OSVALDO REIS, encaminhando cópia do
Ofício n° 215/MI, de 11.05.01, do Ministério da Integração Nacional,
acompanhado de anexos, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI na 3.032, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 116/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3.036, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado MILTON TEMER, encaminhando cópia do
Aviso na 107/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.053, de 2001.

16.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso na 108/MME, de 15.05.01. do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3.099, de 2001.

16.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Oficio n° 213/MI, de 11.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, acompanhado de anexos, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.112, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 109/MME. de 15.05.01, do Ministério de Minas e
Energia. prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.114 de 2001.

16.05.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN. encaminhando
cópia do Aviso na 110/MME. de 15.05.01. do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.115. de 2001.

16.05.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso n° 111/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
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prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.138, de 2001.

16.05.2001, ao Deputado RENI LDO LEAL, encaminhando cópia do
Aviso nO 112/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.139, de 2001.

17.05.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso nO 740/GM, de 16.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.870, de 2001.

17.05.2001, à VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando cópia do
Aviso nO 347/MME, de 16.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.912, de
2001.

17.05.2001, ao Deputado MOREIRA FERREIRA, encaminhando
cópia do Aviso n° 346/MME, de 16.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.920, de 2001.

17.05.2001, ao Deputado HENRIQUE FONTANA, encaminhando
cópia do Aviso nO 741/GM, de 16.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.942, de 2001.

17.05.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso nO 176/MP, de 17.05.01, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.006, de 2001.

17.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 175/MP, de 17.05.01, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.0~8, de 2001.

17.05.2001, ao Deputado EDISON ANDRINO, encaminhando cópia
do Aviso n° 174/MP, de 17.05.01, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.118, de 2001.

17.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso nO 342/GM, de 16.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.122, de
2001.

17.05.2001, ao Deputado MAX MAURO, encaminhando cópia do
Aviso n° 173/MP, de 17.05.01, do Ministério do Planejamento.



45682 Q~arta.feira 26

1332,

1333,

1334,

1335,

1336,

1337,

1338,

1339,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 200\

Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.123, de 2001.

17.05.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso nO 489/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso n° 310, de
04.05.2001, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 872, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado RAFAEL GUERRA, encaminhando cópia
do Aviso nO 489/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República, em anexo, cópia do Aviso n° 309, de 04.05.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.007, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado ODELMO LEÃO, encaminhando cópia do
Aviso n° 489/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República, em anexo, cópia do Aviso n° 312, de 04.05.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.067, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
Aviso n° 489/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República, em anexo, cópia do Aviso nO 311, de 04.05.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.070, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso nO 488/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República, em anexo, cópia do Aviso n° 107, de 19.04.2001, do
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.078, de 2000.

17.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 488/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso n° 106, de
19.04.2001, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.098, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Aviso n° 489/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República, em anexo, cópia do Aviso n° 314, de 04.05.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.121, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso nO 489/C.Civil, de 15.05.01, da Casa
Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 313,
de 04.05.2001, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.129, de 2000.
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17.05.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso n° 488/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República. em anexo, cópia do Aviso nO 30, de 17.04.2001, do
Ministério das Comunicações, prestando escJaredmentos sobre a
Indicação n° 1.136. de 2000.

17.05.2001, ao Deputado AlO/Z/O MERCADANTE, encaminhando
cópia do Aviso nO 489/C.Civil, de 15.05.01. da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso nO 316, de
04.05.2001, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.166, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado MARCOS CINTRA. encaminhando cópia
do Aviso nO 489/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República, em anexo, cópia do Aviso nO 315, de 04.05.2001, do
Ministério da Saúde. prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.293, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Aviso nO 487/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso nO 319, de
04.05.2001, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre as Indicações nOs 1.298 a 1.311 e 1.334 a 1.356, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Aviso nO 487/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso n° 322, de
04.05.2001, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre as Indicações nOs 1.312 a 1.327, de 2000.

17.05.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Aviso n° 487/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso n° 321, de
04.05.2001, do Ministério da Saúde. prestando esclarecimentos
sobre as Indicações nOs 1.328 a 1.333, de 2000.

17.05.2001. ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso nO 489fC.Cívif, de 15.05.01, da Casa Civif da Presidência
da República, em anexo, cópia do Aviso nO 318, de 04.05.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.435. de 2001.

17.05.2001, ao Deputado FERNANDO GABEIRA, encaminhando
cópia do Aviso n° 488/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso nO 03, de
03.04.2001, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.442, de 2001.

17.05.2001, à Deputada ANA CORSO. encaminhando cópia do
Aviso nO 489/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da
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República, em anexo, cópia do Aviso nO 317, de 04.05.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.448, de 2001.

17.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOT/N, encaminhando
cópia do Aviso nO 489/C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso nO 320, de
04.05.2001, do Ministério da Saúde. prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.460, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia
do Ofício nO 51/MinC, de 16.05.01, do Ministério da Cultura,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
2.396, de 2000.

21.05.2001, ao Deputado PEDRO CELSO, encaminhando cópia do
Aviso nO 81/AAP/GM/MTE. de 17.05.01, do Ministério do Trabalho e
Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.064, de 2000.

21.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 159/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 2.902 e 2.903, de 2001.

21.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício nO 50/MEC. de 17.05.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.904, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado LUIZ SÉRGIO, encaminhando cópia do
Aviso nO 160/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.906, de
2001.

21.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 161/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
2.910, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado PEDRO EUGJ::NIO, encaminhando cópia
do Aviso nO 162/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.913, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Aviso n° 163/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.936, de 2001.
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21.05.2001, ao Deputado ENIO BACCI, encaminhando cópia do
Aviso nO 164/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.941, de
2001.

21.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 165/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.946, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso n° 173/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.960, de 2001.

22.05.2001, ao Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando
cópia do Aviso nO 166JMF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.976, de 2001.

21.05.2001, à Deputada ANGELA GUADAGNIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 498/GM/MT, de 17.05.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.980, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando cópia do
n° Ofício nO 49/MEC, de 17.05.01. do Ministério da Educação.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.981, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado AGNELO QUEIROZ, encaminhando cópia
do Aviso nO 167/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.985, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso nO 168/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.993, de
2001.

21.05.2001, ao Deputado CORNÉLlO RIBEIRO, encaminhando
cópia do Ofício nO 48/MEC, de 17.05.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.997, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado WElLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso nO 169/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.000, de 2001.
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21.05.2001, ao Deputado IVAN PAIXÃO, encaminhando cópia do
Aviso n° 170/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.009, de
2001.

21.05.2001, ao Deputado ARY KARA, encaminhando cópia do Aviso
nO 459/MJ, de 17.05.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.013, de
2001.

21.05.2001, ao Deputado JAIR MENEGUELLI. encaminhando cópia
do Oficio nO 1343/MET, de 18.05.01, do Ministério do Esporte e
Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.020, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado NILMÁRIO MIRANDA, encaminhando
cópia do Ofício n° 46/MEC, de 17.05.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.022, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Aviso n° 460/MJ, de 17.05,01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.024, de 2001.

21.05.2001, à Deputada LUCI CHOINACK, encaminhando cópia do
Aviso nO 460/MJ. de 17.05.01, do MJnisterio da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.024, de
2001.

21.05.2001, ao Deputado PAULO MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso n° 172/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.025, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado PEDRO PDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 1181,MME, de 18.05.01, do Ministério de Minas e
Energ'la, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.035, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado ANTONIO FEIJÃO, encaminhando cópia
do Ofício nO 220/MI, de 17.05.01. do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.037, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado FERNANDO ZUPPO, encamínhando cópia
do Aviso nO 171/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.043, de 2001.



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-Feira 26 45687

1378,

1379,

1380,

1381,

1382,

1383,

1384,

1385,

1386,

1387,

21.05.2001, ao Deputado MÁRCIO MATOS, encaminhando cópia do
Aviso n° 499, de 17.05.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.044, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado GILMAR MACHADO, encaminhando cópia
do Ofício nO 45/MEC, de 17.05.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.055, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando
cópia do Aviso n° 500 GM/MT, de 17.05.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.064, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 461/MJ, de 17.05.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.074, de 2001.

21.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. encaminhando
cópia do Ofício nO 47/MEC, de 17.05.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.103, de 2001.

21.05.2001, ao Deputado LUIZ ALBERTO, encaminhando cópia do
Oficio nO 49JMinC, de 15.05.01, do Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.111, de
2001.

21.05.2001, à Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
encaminhando cópia do Ofício nO 46JMEC. de 17.05.01, do Ministério
da Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.150, de 2001.

21.05.2001, à Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
encaminhando cópia do Ofício na 45/MEC. de 17.05.01, do Ministério
da Educação, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.152, de 2001.

21.05.2001. ao Deputado RUBENS FURlAN, encaminhando cópia
do Aviso nO 457, de 17.05.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.166, de
2001.

21.05.2001, ao Deputado WILSON SANTOS, encaminhando cópia
do Aviso nO 458/MJ, de 17.05.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.171, de 2001.
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22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.551, de 2001, de autoria do
Deputado DR. HÉLIO, que sugere ao Poder Executivo, por
intennédio do Ministério da Educação, a atenção para os cursos
técnicos em radiologia.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.552, de 2001, de autoria do
Deputado BISPO WANDERVAL, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Saúde, a divulgação dos nomes dos
profissionais em serviço em postos de atendimento à saúde da
população.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.554, de 2001, de auloria do
Deputado BISPO WANDERVAL, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, novas medidas referentes ao
uso do capacete por condutores de ciclomotores.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.553, de 2001, de autoria do
Deputado BISPO WANDERVAL, que sugere ao Poder Executivo a
adoção das medidas cabiveis para obrigar os órgãos responsáveis
pela normatização técnica no País a disponibilizarem, via internet, os
textos de todas as normas aos interessados.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.555, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, Que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
providências para que conste do projeto de lei orçamentária para
2002, já na proposta encaminhada pelo Executivo ao Congresso
Nacional, a inclusão das obras de duplicação da BR 280, no trecho
entre São Francisco do Sul e Jaraguá, e da BR 470, com destaque
ao trecho entre Blumenau e Indaial.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.556, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, providências para que
conste do projeto de lei orçamentária para 2002, já na proposta
encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional, a inclusão das
obras de duplicação da BR 280, no trecho entre São Francisco do
Sul e Jaraguá. e da BR 470, com destaque ao trecho entre
Blumenau e Indaial.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.557, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, celeridade nos processos de
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demarcação das terras indígenas de Santa Catarina, de forma a
evitar conflitos sociais.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.565, de 2001, de autoria do
Deputado GUSTAVO FRUET, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, que solicite estudos e
trabalho com o objetivo de racionalizar e agilizar o acesso dos
transportadores ao pátio no Porto de Paranaguá-PR.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.567, de 2001, de autoria do
Deputado DR. HÉLIO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, o aporte de novos recursos
orçamentários no combate à hanseníase, tuberculose, malária, febre
amarela e dengue.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.568, de 2001, de autoria do
Deputado JAIR BOLSONARO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Cultura, que os projetos culturais
aprovados pela "Lei Rouanet", mas que não obtiveram a captação
de recursos pela via do mecenato, possam ser beneficiados pelos
recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC).

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na "1.569, de 2001, de autoria do
Deputado WELlNGTON FAGUNDES, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Gabinete de Segurança Institucional,
que sejam realizados estudos de divisão da Região Amazônica.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.570, de 2001, de autoria do
Deputado ANTÔNIO JORGE, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de disco ou calota de
proteção para os raios das bicicletas.

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.571, de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, a distribuição de dicionários e
exemplares da Constituição Federal e dos Estados, nas escolas de
todo o país, no contexto do Programa Nacional Biblioteca da Escola
(PNBE).

22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.572, de 2001, de autoria do
Deputado PEDRO FERNANDES, que sugere ao Poder Executivo a
participação das Forças Armadas no controle e restrição da entrada
de armas no país e outras providências.
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22.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.604, de 2001, de autoria do
Deputado VICENTE CAROPRESO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Saúde, o fortalecimento dos comitês
estaduais de toxicologia.

22.05.2001. à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1.605, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO BERZOINI, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social.
modificar o art. 1° da Portaria nO 375, de 24 de janeiro de 2001, para
manter a possibilidade de pagamento das contribuições
previdenciárias pelos meios convencionais, tornando facultativa a
utilização de meios eletrônicos.

22.05.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.606. de 2001, de autoria do
Deputado LUISINHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intennédio do Ministério da Educação, o exame da possibilidade e
da conveniência de criação de uma escola técnica profissionalizante
em Belfor Roxo, no Estado do Rio de Janeiro.

23.05.2001, ao Deputado ROBERTO PESSOA. encaminhando cópia
do Aviso nO 47/MC, de 22.05.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.585, de 2000.

23.05.2001, ao Deputado EDUARDO CAMPOS, encaminhando
cópia do Oficio nO 183/MP, de 22.05.01, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.944, de 2001.

23.05.2001. ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
nO 49/MC, de 22.05.01. do Ministério das Comunicações. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.011, de
2001.

23.05.2001, ao Deputado MÁRCIO BITIAR, encaminhando cópia do
Ofício nO 184/MP, de 22.05.01, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.033, de 2001.

23.05.2001. ao Deputado JOÃO GRANDÃO, encaminhando cópia
do Aviso nO 114, de 16.05.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.082. de 2001.

23.05.2001. à Deputada VANESSA GRAZZIOTlN, encaminhando
cópia do Aviso n° 473/MJ, de 22.05.01, do Ministério da Justiça. que
responde ao RI nO 3.101. de 2001.
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23.05.2001, à Deputada RICARDO BERZOINI, encaminhando cópia
do Aviso nO 471/MJ, de 22.05_01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.185, de 2001.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.509, de 2001, de autoria do
Deputado NELSON PELLEGRINO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, providências para assegurar
a manutenção da ordem pública no Município de Ubaíra-Ba, fazendo
gestões junto aos órgãos de Segurança Pública do Estado da Bahia,
visando a decretação da prisão preventiva dos acusados do
assassinato do militante politico Nathur de Assis Filho.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.566, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo.
por intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de providências
urgentes para melhoria dos serviços públicos de saúde, no Municipio
de Lábrea, no Amazonas.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.573, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério das Comunicações, que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, produza uma série de
selos comemorativos cujo tema seja o rio São Francisco.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.574, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério do Esporte e Turismo,
providências relativas à formação de guias especializados em pesca
amadora.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.575, de 2001, de autoria do
Deputado SERAFIM VENZON, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, seja enviado ao Congresso
Nacional, projeto de lei, com a urgência prevista na Constituição
Federal, tratando da reabertura do prazo de opção ao Programa de
Recuperação Fiscal - REFIS.

24.05.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.576, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio da Casa Civil da Presidência da República, sejam
tomadas as medidas necessárias no sentido de atender às
reivindicações dos servidores da FUNASA.
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24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.577, de 2001, de autoria do
Deputado POMPEO DE MAnos, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, a realização de vistoria
urgente na ponte sobre o rio Ibicuí, na BR 472, entre os Municípios
de Itaqui e Uruguaiana.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.578, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a divulgação, com
o auxílio dos meio de comunicação sociál, dos direitos e deveres de
consumidores e fornecedores.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.579, de 2001, de autoria do
Deputado GUSTAVO FRUET, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, providências no sentido
de apurar, fiscalizar, coibir e punir os infratores da pesca de arrasto
motorizada de várias espécies de camarões.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.581, de 2001, de autoria do
Deputado MARCOS CINTRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Casa Civil da Presidência da República, que a
responsabilidade pela concessão de autorização governamental
para a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda, seja
transferida para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior. ou que retorne ao Ministério da Justiça.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.582. de 2001. de autoria do
Deputado MARCia MATOS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, no
âmbito do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ação de
atendimento ao cidadão pela Previdência Social.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.583, de 2001, de autoria do
Deputado MÁRCIO MATOS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, proposta para
solução do pagamento das diferenças do FGTS por conta dos
Planos Verão e Collor I.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.584. de 2001, de autoria do
Deputado MARCia MATOS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Conselho Curador do FGTS, proposta para solução do
pagamento das diferenças do FGTS por conta dos Planos Verão e
Collor I.
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24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.585, de 2001, de autoria da
Deputada NICE LOBÃO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
urgência no encaminhamento ao Congresso Nacional de projeto de
lei visando à criação da Carreira de Preservação do Patrimônio
Cultural.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.586, de 2001, de autoria do
Deputado NELSON PELLEGRINO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, sejam tomadas providências
para a apuração do assassinato de três jovens ocorridos no dia 25
de março de 2001, no Bairro Sussuarana Velha, em Salvador, Bahia,
cuja autoria é atribuída a policiais militares.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.587, de 2001, de autoria do
Deputado FRANCISCO RODRIGUES, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a abertura
permanente do posto de fronteira no marco BV-8, da BR-174
(Paracaima-RR).

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.588, de 2001, de autoria do
Deputado WELlINGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a adjudicação ao Ministério
Público Estadual do Piauí, de computadores apreendido.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.589, de 2001, de autoria do
Deputado JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, a adoção de sobretaxa na importação
de produtos industrializados exportados para o Brasil por empresas
situadas em parses que não tenham aderido ou ratificado o
Protocolo de Kyoto, ou que dele se tenham retirado. vigorando essa
restrição até que tais países ratifiquem esse protocolo.

·24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.590, de 2001, de autoria do
Deputado COSTA FERREIRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Relações Exteriores, que, com os
devidos entendimentos com o Ministério da Educação, seja criada
escola para brasileiros em Nova Iorque, Estados Unidos.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.591, de 2001, de autoria do
Deputado LUCIANO CASTRO, que sugere ao Poder Executivo, por
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intermédio do Ministério da Educação, a previsão de recursos do
FUNDEF para o pagamento de professores dos ex-Territórios.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.592, de 2001, de autoria do
Deputado LUCIANO CASTRO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação. a extensão da Gratificação de
Incentivo à Docência aos professores colocados à disposição dos·
ex-Territórios.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.593, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, Que sugere ao Poder Executi\lo.
por intermédio do Ministério das Comunicações, a adoção de
providências urgentes para suprir a demanda por unidades de
Telefones de Uso Públíco - TUP's, no interior do Estado do
Amazonas.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1.594, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, a suspensão de procedimentos destinados à alienação de
bens com valor cultural ou histórico da Rede Ferroviária Federal S.A,
empresa em liquidação.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.595, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a permanência do
Posto de Atendimento do Ibama do Município de Três Barras - se.

24.05.2001, à Casa Ci\Jil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.596. de 2001. de autoria do
Deputado HERCULANO ANGHINETTt, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção, pelo
CONTRAN, de um novo tipo de placa luminosa para todos os
veículos nacionais.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.597, de 2001, de autoria do
Deputado GASTA0 VIEIRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a adoção de medidas
relativas à construção de barragem no Maranhão.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.598, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, o cancelamento da Portaria nO 40, de 13 de março de 2001,
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firmada pelo Sr. Presidente do Instituto da Propriedade Industrial 
INPI.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.599, de 2001, de autoria do
Deputado MAGNO MALTA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a redução da alíquota do IPI de
10%, instituída pelo Decreto nO 3.777, de 23 de março de 2001,
incidente sobre o setor de mármore e granito, para O (zerO)%.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.600, de 2001, de autoria do
Oeputado PEDRO FERNANDES, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio da Agência Nacional de Petróleo, a destinação de
recursos para levantamento de geoquímica de superfície e
sensoriamento remoto, nas bacias sedimentares do Estado do
Maranhão.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.601, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZITON, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério de Minas Energia, a adoção de
providências urgentes para o aumento da oferta de energia. no
interior do Estado do Amazonas, através da expansão dos sistemas
de geração, de transmissão e de distribuição energética instalada.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.602, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a dispensa de
oferecimento de aval solidário, ora exigido pelo Banco Central do
Brasil nas operações realizadas com recursos do PRONAF, que já
contam com a garantia representada pelo "Fundo de Aval".

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.603, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, que a cidade de
Petrolina (PE) localizada no submédio São Francisco, seja indicada
junto à Agência Nacional de Águas (ANA), órgão vinculado ao MMA,
para sediar o Comitê da Bacia do São Francisco.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.607, de 2001, de autoria do
Deputado LUISINHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, o exame da possibilidade e
da conveniência de criação de curso de Medicina na Universidade
Rural do Estado do Rio de Janeiro.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.608, de 2001, de autoria do
Deputado PEDRO FERNANDES, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a adoção de
medidas para a construção de uma barragem no Igarapé do Meio,
Região do Gama, no Município de Pinheiro, no Estado do Maranhão.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.609, de 2001, de autoria do
Deputado ALDO ARANTES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a criação de um hotel
escola na cidade de Goiás, no Estado de Goiás.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.610, de 2001, de autoria do
Deputado DIVALDO SURUAGY e outros, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, que proponha
ao Conselho Monetário Nacional a edição de norma vedando a
cobrança de tarifa bancária pela devolução de cheque sem fundo, do
credor depositante.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.611, de 2001, de autoria do
Deputado CANDINHO MATIOS, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda, a reabertura da Delegacia
da Receita Federal em Magé, Estado do Rio de Janeiro.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1.612, de 2001, de autoria do
Deputado CANDINHO MATTOS, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, a adoção de medidas
visando à cessão da Estação Ferroviária da Vila de Visconde do
Imbé, em Trajano de Moraes, Estado do Rio de Janeiro, para a
Prefeitura local.

24.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.095, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA,
sobre a distribuição de roya/ties confonne a Lei n° 9.478/97.

24.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.095, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA, sobre a
distribuição de royalties conforme a Lei nO 9.478/97.

24.05.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando. cópia
do RI n° 3.170, de 2001, de autoria do Deputado NEY LOPES,
sobre o uso, no Brasil. do sistema de televisão por assinatura,
através de satélite (DHT).

24.05.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.186, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a
respeito das matérias-primas utilizadas pela indústria farmacêutica.
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24.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.187, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a
respeito das planilhas de custos de medicamentos.

24.05.2001. ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI n° 3.188, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a respeito dos pedidos de
registro de patentes, nos últimos dez anos.

24.05.2001. ao Ministério da Justiça, encaminhando c6pia do RI nO
3.189, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a
respeito dos processos movidos contra as indústrias de
medicamentos.

24.05.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.190, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS,
referente a recursos orçamentários destinados ao DNER e à eSTU,
do Estado de Alagoas, no periodo de 1996 a 2000.

24.05.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.191, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS, sobre
as licitações nacionais e internacionais para aquisição de
preservativos, nos anos de 1995 e 1999.

24.05.2001, ao Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI n° 3.192, de 2001, de autoria do
Deputado WElLlNGTON DIAS, sobre o pagamento de precatórios
de interesse de servidores lotados na Universidade Federal do Piauí.

24.05.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do Rt n°
3.193, de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO FANTAZZINI, a
respeito da ampliação do Aeroporto Cumbica-Guarulhos, no Estado
de São Paulo.

24.05.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.194, de 2001, de autoria do Deputado AVENZOAR
ARRUDA, acerca das normas técnicas adotadas pela ANATEl que
especificam ° uso de aparelhos celulares.

24.05.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI n° 3.195, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO CASTRO,
sobre as obras da BR~174, entre Manaus-AM e Boa Vista-RR.

24.05.2001, ao Ministério da Fazenda. encaminhando cópia do RI nO
3.196, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS
COUTINHO. sobre a quantidade de cigarros apreendidos originários
de contrabando ou descaminho, nos anos de 1999 a 2000.

24.05.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
encaminhando cópia do RI n° 3.197, de 2001, de autoria do
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Deputado DR. ROSINHA, sobre dívidas de municípios com o INSS.

24.05.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.198, de 2001, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA,
sobre convênios firmados com o Município de Itajai, referente às
obras realizadas no porto daquela cidade.

24.05.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.199, de 2001, de autoria do
Deputado MARCOS AFONSO. sobre a devolução do que foi pago à
seguridade social pelos inativos do Estado do Acre.

24.05.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI n° 3.200, de 2001, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO, sobre as empresas responsáveis pela operação e
manutenção da antiga ferrovia Santos/Jundiaí, no Estado de São
Paulo.

24.05.2001, ao Ministério da Fazenda. encaminhando cópia do RI nO
3.208, de 2001, de autoria dos Deputados JOÃO COSER e
FERNANDO FERRO, no âmbito do Banco Central do Brasil, a
respeito de parecer sobre operação financeira realizada pelo Sr.
Governador do Estado do Espírito Santo, junto ao Banco do Estado
do Espírito Santo - BANESTE, para saldar débito da conta de
campanha.

24.05.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI n° 3.201, de 2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA,
sobre as outorgas de concessão às televisões educativas.

24.05.2001, ao Ministério da Fazenda. encaminhando cópia do RI nO
3.202, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
no âmbito da Secretaria da Receita Federal, acerca das empresas
Kanema Terraplenagem e Construções ltda. e Construtora Exata
ltda.

24.05.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.203, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca das auditorias operacionais da 1994, 1995 e
1997, nOs Te 000.412197 e 2000, nas quais a SUDAM e o Sistema
FINAM foram objetivos dessas auditorias.

24.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.204, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
acerca da aplicação de recursos do Fundo Nacional de Erradicação
da Pobreza.

24.05.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.205, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
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no âmbito do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN,
acerca de registro de veiculos.

24.05.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.206, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
no âmbito da Fundação Nacional de Saúde, acerca de prevenção de
endemias.

24.05.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.207, de 2001, de autoria do
Deputado IVAN VALENTE, sobre contratação indireta de mão-de
obra, por intermédio da Universidade de Brasília.

24.05.2001, ao Minístério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.209, de 2001, de autoria do Deputado ARMANDO ABfuo, sobre
os montantes de recursos repassados ao Estado da Paraíba, nos
exercícios de 1999 e 2000.

24.05.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do R' nO 3.210, de 2001. de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, sobre o tráfico de animais silvestres.

24.05.2001, ao Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão.
encaminhando cópia do RI na 3.211, de 2001, de autoria do
Deputado MARCONDES GADELHA, no âmbito do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sobre a distribuição de
renda no Estado da Paraíba e dados correlatos.

24.05.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
n° 3.212, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS CJNTRA,
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
FIES.

24.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia do RJ nO 3.213, de 2001, de autoria do
Deputado AGNELO QUEIROZ, sobre o processo de reestruturação
do Departamento de Imprensa Nacional.

24.05.2001, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminhando
cópia do RI nO 3.214, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca dos créditos para aprovação dos produtos
geneticamente modificados - transgênicos.

24.05.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 3.215, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca da auditoria operacional complementar
realizada em 1996, pelo TeU.

24.05.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.216. de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a
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respeito de medicamentos importados da Holanda pelo Governo do
Estado do Amazonas.

24.05.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.217, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, acerca de cassação de registro
de instituições.

24.05.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI n° 3.218, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca da Rádio Comunitária "Pedra Pintada".

24.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.219, de 2001, de autoria do Deputado CORIOLANO SALES,
sobre o destino do montante arrecadado a título de contribuição
compulsória na compra de combustíveis e veículos, no período de
24 de julho de 1986 a 18 de outubro de 1998.

24.05.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.220, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, sobre
o processo de Rádio Comunitária da Associação de Comunicação e
Rádio Comunitária do Bairro de São Bernardo, Campinas-SP.

24.05.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.221, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, sobre
o processo de Rádio Comunitária da Associação Filantrópica de
Radiodifusão Comunitária, de Jaboticabal-SP.

24.05.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.222, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, sobre
o processo de Rádio Comunitária da Associação Beneficente e
Cultural Comunitária do Jardim Flamboynt e Região, Campinas-SP.

24.05.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.223, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, sobre
o processo de Rádio Comunitária da Associação Cultural. Esportiva
e Turística, de Igaratá-SP.

24.05.2001, ao Ministério das Comunicações. encaminhando cópia
do RI nO 3.224, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, sobre
o processo de Rédlo Comunitária da Associação Cultural
Comunitária a Voz da Missão, Campinas-SP.

24.05.2001. ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.227, de 2001, de autoria
do Deputado EDUARDO CAMPOS, a respeito das taxas, tarifas e
impostos sobre os bens exportados pelo Brasil.

24.05.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.227, de 2001, de autoria
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do Deputado EDUARDO CAMPOS, a respeito das taxas, tarifas e
impostos sobre os bens exportados pelo Brasil.

24.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.228, de 2001, de autoria do Deputado VICENTE
CAROPRESO, sobre as bases e os critérios para o estabelecimento
e a prática de preços para os combustíveis utilizados no País.

24.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI na
3.229, de 2001, de autoria do Deputado CLEMENT1NO COELHO,
sobre valores das dívidas de outros países para com o Brasil.

24.05.2001, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
3.230, de 2001, de autoria do Deputado GERALDO MAGELA, sobre
a execução do art. 29, da Lei na 8.401, de 8 de janeiro de 1992.

24.05.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.231, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO, sobre o
programa de financiamento para pequenos agricultores no Municfpio
de São José de Ubá-SP.

24.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.232, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS
COUTINHO, sobre os "apagões" - cortes no fornecimento de energia
elétrica e legalidade de tal medida.

24.05.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.233, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, a respeito da contratação, pela PETROBRÁS, de
empresas para realizar o desenvolvimento dos campos petrolíferos
de Espadarte, Voador e Marimbá, na Bacia de Campos, sem o
devido processo Iicitat6rio.

29.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Oficio nO 632IGM/MMA, de 23.05.D1, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI na 2.798, de 2000.

29.05.2001, ao Deputado CHICO SAROELU, encaminhando cópia
do Aviso n° 540/GM/MT, de 23.05.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.874, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Oficio nO 633/GM/MMA, de 23.05.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI na 2.937, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado MARCOS DE JESUS, encaminhando
cópia do Ofício nO 191/MP, de 23.05.01, do Ministério do
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Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nQ 3.014, de 2001.

29.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 364/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.015, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
nO 177JMF, da 25.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.047, de
2001.

29.05.2001, ao Deputado JOÃO GRANDÃO, encaminhando cópia
do Aviso n° 179/MF, de 25.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.049, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado GILMAR MACHADO, encaminhando cópia
do Oficio n° 53/MEC, de 24.05.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.054, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado GASTÃO VIEIRA, encaminhando cópia do
.Aviso nO 366/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.086, de
2001.

29.05.2001, ao Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE,
encaminhando cópia do Oficio n° 634/GM/MMA, de 23.05.01, do
Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.090, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 361/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.109, de
2001.

29.05.2001, ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando cópia do
Ofício nO 27/GM-MDIC, de 24.05.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.116, de
2001.

29.05.2001, à Deputada RITA CAMATA. encaminhando cópia do
Aviso nO 539/GM/MT, de 23.05.01. do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.121, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado MARCOS CINTRA, encaminhando cópia
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do Aviso nO 178/MF, de 25.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.124, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado HENRIQUE FONTANA, encaminhando
cópia do Aviso nO 360/GM, de 24.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.125, de 2001.

29.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 26/GM/MOIC, de 24.05.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.131, de
2001.

29.05.2001, ao Deputado ÁTILA LINS, encaminhando cópia do
Aviso nO 362/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.135, de
2001.

29.05.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso nO 363/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.145, de
2001.

29.05.2001, à COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO, encaminhando cópia do Ofícío nO 52JMEC, de
24.05.01, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.151, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado FÉLIX MENDONÇA, encaminhando cópia
do Aviso nO 486/MJ, de 23.05.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.156, de
2001.

29.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 365/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.161, de 2001.

29.05.2001, ao Deputado MARÇAL fiLHO. encaminhando cópia do
Aviso nO 540-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República, em anexo, cópia do Aviso nO 447, de 09.05.2001, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 956, de 2000.

29.05.2001, ao Deputado CORIOLANO SALES, encaminhando
cópia do Aviso nO 540-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso n° 72, de
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08.05.2001, do Ministério da Integração Nacional, respondendo à
Indicação nO 1.215, de 2000.

29.05.2001, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando cópia do
Aviso nO 540-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República, em anexo, cópia do Aviso nO 129, de 09.05.2001, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.126, de 2000.

29.05.2001, ao Deputado CORIOLANO SALES, encaminhando
cópia do Aviso nO 540-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso nO 73, de
8.05.2001, do Ministério da Integração Nacional. prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.216, de 2000.

29.05.2001, ao Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 540-C.Civil. de 24.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo. cópia do Aviso n° 123, de
09.05.2001, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.281, de 2000.

29.05.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
nO 540-C.Civil. de 24.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República, em anexo, cópia do Aviso nO 48, de 14.05.2001, do
Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.292, de 2000.

29.05.2001, ao Deputado AUGUSTO NARDES, encaminhando
cópia do Aviso nO 540-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso n° 101-A, de
06.05.2001, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.434, de 2001.

29.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 540-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República, em anexo, cópia do Aviso nO 46, de
14.05.2001, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.453, de 2001.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.613, de 2001, de autoria do
Deputado EDUARDO CAMPOS, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Cultura, o tombamento federal da
cidade de Goiana, Estado do Pernambuco, como Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.

29.05.2001. à Procuradoria-Geral da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1.634, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ
ALBERTO, que sugere à Procuradoria-Geral da República sejam
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tomadas medidas contra a Rede Globo de Televisão, que vem
desvirtuando a cultura e a religiosidade africanas no Brasil.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.635, de 2001, de autoria do
Deputado LUIZ ALBERTO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, sejam tomadas medidas contra a
Rede Globo de Televisão, que vem desvirtuando a cultura e a
religiosidade africana no Brasil.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.636, de 2001, de autoria do
Deputado HERCULANO ANGHINETTI, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção, pelo
CONTRAN, de um novo tipo de placa luminosa para todos os
veículos nacionais.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.637. de 2001, de autoria do
Deputado MARCUS VICENTE. que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
adoção de providências para a extensão dos benefícios previstos na
Medida Provisória n° 2.136-36 aos servidores do Ministério da
Agricultura que atuam na fiscalização agropecuária.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.638. de 2001, de autoria do
Deputado MARCUS VICENTE, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
adoção de providências para a extensão dos benefícios previstos na
Medida Provisória nO 2.136-36 aos servidores do Ministério da
Agricultura que atuam na fiscalização agropecuária.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.639, de 2001, de autoria do
Deputado DE VELASCO, que sugere ao Poder Executivo a adoção
de medidas relativas à validação, por duas horas, do bilhete de
passagem do transporte público coletivo urbano.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.640. de 2001, de autoria do
Deputado DE VELASCO, que sugere ao Poder Executivo, através
do Ministério da Justiça, a adoção de providências no sentido de
restringir a instalação de microfones nos estádios de futebol.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República, encaminha
cópia da Indicação n° 1.641, de 2001, de autoria do Deputado
OSMAR SERRAGLlO, sugere ao Poder Executivo, através do
Ministério da Ciência e Tecnologia, seja revisto o item "7 - Valores
limites" do edital para implementação de planos de desenvolvimento
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da infra-estrutura institucional de pesquisa - 1/2001, proposta por
meio da FINEP, acerca do Fundo de Infra-Estrutura.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.642, de 2001, de autoria do
Deputado COSTA FERREIRA, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Educação, a criação de uma escola
agrotécnica federal, no Município de Bacabal, Estado do Maranhão.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.643, de 2001, de autoria do
Deputado COSTA FERREIRA, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Educação, a criação de uma escola
agrotécnica federal, no Município de São José do Ribamar, Estado
do Maranhão.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.644, de 2001, de autoria da
Deputada SOCORRO GOMES, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério do Meio Ambiente, a implantação de um
Programa de Controle Ambiental Integrado, de forma sistemática e
contínua na região denominada Estuário do Amazonas, também
conhecido como Delta do Amazonas ou ainda. Golfão Marajoara,
objetivando medidas de precaução, preservação e conservação do
equilíbrio do ecossistema fluvial-marítimo ali dominante e também
asseguradora da continuidade dos processos produtivos tradicionais
e de escala empresarial, de interesse da população local, por conta
do inicio dos trabalhos de prospecção para possível exploração
continuada de petróleo e gás natural ou associado.

29.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.645, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério de Minas e Energia, que introduza no plano de
racionamento de energia, mecanismos de tratamento especial aos
perímetros de irrigação no semi-árido nordestino.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.614, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO GABEIRA, Que sugere ao Poder Executivo,
providências no sentido de que torne de domínio público o debate,
os documentos e as propostas oficiaiS de cada um dos países no
contexto das negociações referentes à constituição da Área de Livre
Comércio das Américas - ALCA.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.615, de 2001. de autoria do
Deputado SÉRGIO NOVAIS, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Integração Regional, a adoção de medidas
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relativas à situação de seca na região do Cariri, no Estado do Ceará,
envolvendo 26 municfpios.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.616, de 2001. de autoria do
Deputado SÉRGIO NOVAIS, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Integração Regional, a adoção de medidas
urgentes visando o atendímento das famílias da região metropolitana
de Fortaleza. no Estado do Ceará, desabrigadas em decorrência das
fortes chuvas.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.617, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, que a
farinha de mandioca seja incluída nos programas sociais do
Governo, na merenda escolar, bem como a inclusão da fécula de
mandioca na farinha do trigo.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.618, de 2001, de autoria do
Deputado ORLANDO DESCONSI, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a adoção
de medidas relativas à retomada da vacinação dos rebanhos do
Estado do Rio Grande do Sul, contra a febre aftosa.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.621, de 2001, de autoria do
Deputado AIRTON DIPP, que sugere ao Poder Executivo, através
do Ministério da Saúde. a inclusão dos portadores de necessidades
especiais nos Programas de Imunização, hoje destinados apenas às
pessoas com idade superior a 60 anos de idade.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.622, de 2001, de autoria do
Deputado LUIZ CARLOS HEINZE, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o
adiamento do vencimento das parcelas do custeio da safra de arroz
para o final do contrato.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.624, de 2001, de autoria do
Deputado ALDO ARANTES, que sugere ao Poder Executivo, através
do Ministérío do Meio Ambiente, a suspensão da transferência da
sede do Centro Nacional dos Quelônios da Amazônia (CENAQUA),
de Goiânia para Brasília.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.625. de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, que sugere ao Poder Executivo, através
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do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a criação da
Escola Agrotécnica de Pindamonhangaba, São Paulo.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.626, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Educação, a adoção de providências
urgentes no sentido de viabilizar a liberação de recursos para o
Projeto Rede Amazônia para Educação.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.627, de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO, que sugere ao Poder Executivo, através
do Ministério dos Transportes, a realização da adequação do
acesso da cidade de Caarapó-MS, à rodovia BR-163.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.628, de 2001, de autoria do
Deputado REGINLDO GERMANO, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Saúde, a criação de centros de tratamento e
recuperação de dependentes de drogas em todo o pais.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.629, de 2001 J de autoria do
Deputado ÁTILA LINS, que sugere ao Poder Executivo a urgente
inclusão do Estado do Amazonas no Programa Nacional de
Eletrificação Rural "Luz do Campo".

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da 'ndicação nO 1.630, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA. que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Justiça, a permanência e a construção de
um prédio definitivo para abrigar o Posto da Polícia Rodoviár\a
Federal, no Município de São José do Cedro-SC.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.631, de 2001, de autoria do
Deputado NEUTON LIMA, que sugere ao Poder Executivo, através
do Ministério da Fazenda, prazo de carência nos financiamentos
habitacionais da Caixa Econômica Federal concedidos diretamente
aos mutuários.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.632, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Fazenda, a adoção de tarifas
compensatórias para a importação de produtos lácticos.

31.05.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da 'ndicação nO 1.633, de 2001, de autoria do
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1558,

1559,

1560,

1561.

1562,

1563,

1564,

1565,

1566,

1567,

Deputado MARÇAL FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, fiscalização rigorosa na
comercialização dos seguros e consórcios no País.

31.05.2001, ao Deputado GILMAR MACHADO, encaminhando cópia
do Ofício nO 59/MEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.877, de 2001.

31.05.2001, ao Deputado ORLANDO FANTAZZINI, encaminhando
cópia do Ofício nO 58/MEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.986. de 2001.

31.05.2001, ao Deputado OSMAR SERRAGLlO, encaminhando
cópia do Oficio nO 57/MEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.989, de 2001.

31.05.2001, à Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 127, de 29.05.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.996, de 2001.

31.05.2001, ao Deputado JOSÉ GENOíNO, encaminhando cópia do
Aviso n° 127, de 29.05.01. do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.996, de
2001.

31.05.2001, ao Deputado ROBERTO PESSOA, encaminhando cópia
do Aviso nO 554/GM/MT, de 30.05.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.026, de 2001.

31.05.2001, ao Deputado PEDRO VALADARES, encaminhando
cópia do Ofício nO 56/MEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.034. de 2001.

31.05.2001, ao Deputado JOSÉ DIRCEU, encaminhando cópia do
Aviso 128/MD, de 29.05.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.051, de
2001.

31.05.2001, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando
cópia do Aviso 129/MD, de 29.05.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.061, de 2001.

31.05.2001, ao Deputado OLIVEIRA FILHO, encaminhando cópia do
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1568,

1569,

1570,

1571,

1572,

1573,

1574,

1575,

Aviso 130/MD. de 29.05.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.096, de
2001.

31.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso 131/MO, de 29.05.01, do Ministério da Defesa.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.097. de 2001.

31.05.2001, ao Deputado AVENZOAR ARRUDA, encaminhando
cópia do Ofício 55/MEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.113, de 2001.

31.05.2001, ao Deputado FEU ROSA, encaminhando cópia do Aviso
124/MME, de 29.05.01. do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.127, de
2001.

31.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. encaminhando
cópia do Ofício nO 223/MI, de 29.05.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.132, de 2001.

31.05.2001, à Deputada TELMA DE SOUZA, encaminhando cópia
do Aviso nO 132/MD, de 29.05.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI ne

3.143, de 2001.

31.05.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 126/MME. de 30.05.01. do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.149, de 2001.

31.05.2001, à Deputada JANDIRA FEGHALI, encaminhando cópia
do Ofício n° 19B/MP, de 30.05.01, do Ministério do Planejamento.
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.154, de 2001.

31.05.2001. ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso 125/MME. de 30.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.155, de 2001.
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RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

MAIO/2001

Ofício 153/MP,

Ofício 191/MI,

Ofício 192/MI,

de 02.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes
do RI nO 3.010, de 2001, de autoria do Deputado NICIAS
RIBEIRO.

de 02.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO 2.898, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 02.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI n° 2.899, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Avíso nO 397/MG/MT, de 02.05.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.929, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

Aviso nO 8-SG,

Ofício nO 68 AAP
/GM/MTE,

Aviso 78/MME,

Aviso 79/MME,

Aviso 80/MME,

de 03.05.01, da Secretaria-Geral da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI n°
2.970, de 2001, de autoria do Deputado PADRE ROQUE.

de 03.05.01 \ do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI n° 2.753, de
2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.894, de
2001, de autoria do Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.890, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.891, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.
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Aviso 81/MME.

Aviso 82/MME,

Aviso 83/MME,

Aviso 84/MME,

Aviso 85/MME,

Aviso 86/MME,

Aviso 87/MME,

Aviso 88/MME,

Aviso 89/MME,

Aviso 90/MME.

Aviso 146/MF.

Ofício PGR
IGABJ nO 301,

Aviso n° 307/MG.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.889, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.888, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.887, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.886, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.885, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.884, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.883. de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.876, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.882, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.977, de
2001, de autoria do Deputado FERNANDO FERRO.

de 03.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.830, de
2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.

de 04.05.01, da Procuradoria-Geral da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.438, de 2001, de autoria
do Deputado MARÇAL FILHO.

de 04.05.01, do Ministério da Saúde, respondendo ao RI nO
3.011.de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
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Aviso nO 308/GM,

Aviso nO 432/MJ,

Aviso nO 433/MJ,

Aviso nO 101-B,

Ofício nO 20
/GM-MDIC,

Ofício nO 21
/GM-MDIC,

Ofício nO 103/GAB
MCT,

Ofício nO 104/GAB
MCT,

Aviso nO 323/GM.

Aviso nO 149/MF,

Aviso nO 150/MF,

Ofício n° 162/MP,

de 04.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.878, de 2001, de autoria
da Deputada TELMA DE SOUZA.

de 04.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.133, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 04.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.979, de 2001, de autoria
da Deputada ANGELA GUADAGN1N.

de 06.05.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 2.867, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA.

de 07.05.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.881, de 2001, de autoria do Deputado
JOÃO CALDAS.

de 07.05.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.880, de 2001, de autoria do Deputado
JOÃO CALDAS.

de 07.05.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.873, de
2001, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ.

de 07.05.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.972, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 07.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nQ 2.953, de 2001, de autoria
do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 08.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.960, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 08.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.517, de
2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 08.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.896, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO PAULO.
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Aviso nO 202/MI, de 08.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.947. de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício N° 203/M\. de 08.05.01, do Minis\ério da \ntegração Nacional. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.961, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

Oficio n° 204/MI. de 08.05.01. do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.927, de
2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.

Ofício N° 205/MI, de 08.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.108, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso n° 468-C.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 188, de 30.04.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 880.
de 2000, de autoria ao Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n° 468-C.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 416, de 27.04.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 924, de
2000, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA.

Aviso (1° 468·-C.Civii, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidéncía da Repubíica que
envia cópia do Aviso n° 186, de 27.04.01, do Ministério
Educação. prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.173, de 2000, de autoria do Deputado RICARDO FERRAÇO.

Aviso n° 468-C.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 407, de 02.05.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.212. ôe 2000, ôe autOf)a do Deputaao INALDO LEITÃO.

Aviso n° 468-C.Civll, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republíca que
envia cópia do Aviso nO 20, de 26.04.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e ComérciO Exterior, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.222, de 2000, de autoria
do Deputado ROBERTO ROCHA.

Aviso n° 468-C.Civil. de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republíca que
envia cópia do Aviso n° 70, de 30.04.01, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação na 1.358, de 2001. de autoria do Deputado
MARCONDES GADELHA.

Aviso nO 46B-C.Civil, de 08.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 55, de 03.05.01, do Ministério do
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Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre
Indicação nO 1.424, de 2001, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO.

Aviso nO 468-C.Civil, de 08.05.01, da Casa
envia cópia do Aviso
Integração Nacional,
Indicação na 1.443,
FERNANDO CORUJA.

Civil da Presidência da Republica que
nO 69, de 30.04.01, do Ministério da

prestando esclarecimentos sobre a
de 2001, de autoria do Deputado

Aviso nO 10S/MD,

Aviso na 106/MD,

Aviso n° 107/MD,

Aviso n° 108/MD,

Aviso n° 124,

Aviso nO 12S,

Aviso nO 126,

Aviso n° 127,

Aviso n° 128,

de 09.05.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 2.964, de 2001, de autoria
do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 09.0S.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.050, de 2001, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 09.05.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3_018, de 2001, de autoria
do Deputado PADRE ROQUE.

de 09.0S.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.932, de 2001, de autoria
do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

de 09.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
2.871, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.

de 09.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.971, de 2001, de autoria do Deputado EULER RIBEIRO.

de 09.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.917, de 2001, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.

de 09.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.994, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.

de 09.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.001 ,de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 09.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.004, de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO FANTAZZINI.
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Aviso nO 130.

Aviso nO 131,

Aviso nO 132.

Aviso nO 133,

Aviso nO 134,

Aviso nO 136,

Ofício/GABJSECOM/
PR! nO 145,

Ofício nO 206/Ml,

Of\c\ono 207/M\,

Oficio nO 208JM1,

Ofício nO 209JMI,

Aviso nO 448/MJ,

de 09.05.Q1, dQ Mi.rusté.r;i,o da Pre"lidênc\a e Ass\stência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.905, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAU/OTIN.

de 09.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.868, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

de 09.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.106, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

de 09.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.007, de 2001, de autrma do Deputado MARÇAl fILHO.

de 09.05.01, do Ministério da Previdõncia e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.S55, OS 2{}O~, tie autoria ao DeputadD S~RGlOM\RANDA.

de 09.05.01, do Ministério da Previd€mcia e Assistência Social,
prestando esclareclmentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.872, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.

de 09.05.01, da Secretaria de Comunicação de Governo da
Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 2.950, de 2001, de autoria do
Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 09.05.0 t, do Mü:üatécto da lntegração Nacional. 'Prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.104, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

de 09.05.0'\, 00 Mm,s\éilo da \n\egr81tão Naciona\, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.105, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

de 09.05.01, do Ministério da lntegração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.112, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 09.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.900 e
2.901, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

de 09.05.01, do Ministério da Justiça. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.958. de 2001, de autoria
do Deputado S~RGJOMIRANDA.
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Aviso nO 449/MJ,

Aviso n° 450/MJ,

Aviso nO 551/GMI
MMA,

Aviso nO 552/GMI
MMA,

Aviso nO 338/GM.

Aviso nO 4901
GM/MT,

Aviso n° 491/
GM/MT,

Ofício n° 22/GM
IMDIC,

Ofício nO 23/GM
IMDIC,

Aviso nO 107,

Aviso nO 108,

Aviso nO 109,

de 09.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.052, de 2001, de autoria
do Deputado MARÇAL FILHO.

de 09.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.071, de 2001, de autoria
do Deputado LUIZ PIAUHYLlNO.

de 09.05.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.973, de
2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

de 09.05.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.938, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

de 10.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.031, de 2001, de autoria
do Deputado DR. ROSINHA.

de 10.05.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobe os quesitos constantes do RI nO 2.823, de
2001, de autoria do Deputado ARY KARA.

de 10.05.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.792, de
2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 11.05.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.999, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN.

de 11.05.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.914, de 2001, de autoria do Deputado
PEDRO EUGÊNIO.

de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.030, de 2001, autoria do Deputado DR. ROSINHA.

de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.939, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.016, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZITON.
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Aviso nO 110,

Aviso nO 111,

Aviso n° 112,

Aviso nO 144,

Aviso n° 145,

Ofício nO 168/MP,

Ofício nO 213/MI,

Ofício n° 214/MI,

Oficio nO 215/MI,

Aviso n° 339/GM,

Aviso nO 340/GM,

Ofício n° 111/GAB
-MCT,

de 11.05.01. do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.967, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.918, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO.

de 11.05.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.027, de 2001, de autoria do Deputado AIRTON CASCAVEL.

de 11.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Socia\,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.919, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA.

de 11.05.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.897, de 2001. de autoria do Deputado JOÃO PAULO.

de 11.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 2.968, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO
MIRANDA.

de 11.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos l:>obre os quesitos constantes do RI de
Informação nO 3.112, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN.

de 11.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 2.911 e 2.949, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 11.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.032,
de 2001, de autoria do Deputado OSVALDO REIS.

de 11.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.992, de 2001, de autoria
do Deputado DR. ROSINHA.

de 11.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.003, de 2001, de autoria
do Deputado MARCOS CINTRA.

de 14.05.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.008,
de 2001 J de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.
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Ofício nO 49/MinC, de 15.05.01, do Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.111, de 2001, de
autoria do Deputado LUIZ ALBERTO.

Aviso nO 93/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.956,
de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

Aviso n° 94/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.012,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso nO 95/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.023,
de 2001, de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES.

Aviso nO 96/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.838,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso n° 97/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.984,
de 2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO.

Aviso n° 98/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.837,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso nO 99/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.909,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 100/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.930,
de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

Aviso n° 101/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.931,
de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

Aviso nO 102/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.933,
de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

Aviso nO 103/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.934,
de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

Aviso n° 104/MME, de 15.05.01. do Ministério de Minas e Energia, respondendo ao
R\ n° 2.945, de 2001, da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
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Aviso n° 105/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.991,
de 2001, de autoria da Deputada JANDIRA FEGHALL

Aviso n° 106/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.021,
de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.

Aviso n° 107/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.053,
de 2001, de autoria do Deputado MILTON TEMER.

Aviso n° 108/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.099,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIDTIN.

Aviso n° 109/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.114,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso nO 11 O/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.115,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso n° 111/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.138,
de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso nO 112/MME, de 15.05.01. do Ministério de Minas e Energia. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.139,
de 2001, de autoria do Deputado RENILDO LEAL

Aviso n° 113/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestandO
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 2.815 e 3.107, de 2001, de
autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso n° 114/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.907,
de 2001, de autoria dos Deputados FERNANDO FERRO e
LUCIANO ZICA.

Aviso nO 115/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.916.
de 2001, de autoria dos Deputados LUCIANO ZICA e
FERNANDO FERRO.

Aviso nO 116/MME, de 15.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.036,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.
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Aviso nO 487-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 319, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre as Indicações nOs 1.298 a 1.311
e 1.334 a 1.356, de 2000, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO.

Aviso nO 487-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 321, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre as Indicações nOs 1.328 a
1.333, de 2000. de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO.

Aviso n° 487-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 322, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre as Indicações nOs 1.312 a
1.327, de 2000, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO.

Aviso n° 488-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 107, de 19.04.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.078, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO.

Aviso n° 488-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 106, de 19.04.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre Indicação n° 1.098,
de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAUIOTIN.

Aviso nO 488-C.Civi', de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 30, de 17.04.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.136, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO.

Aviso nO 488-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 3, de 03.04.01, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 1.442, de 2001, de autoria do Deputado
FERNANDO GABEIRA.

Aviso n° 489-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 310, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 872, de 2000, de
autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

Aviso n° 489-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica Que
envia cópia do Aviso nO 309, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.007, de 2000,
de autoria do Deputado RAFAEL GUERRA.

Aviso n° 489-C.Civil, de 15.05.01. da Casa Civil da Presidência da Republica que
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envia cópia do Aviso n° 312, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.067, de 2000,
de autoria do Deputado ODELMO LEÃO.

Aviso nO 489-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 311, da 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.070, de 2000,
de autoria do Deputado MARÇAL FILHO.

Aviso nO 489-C.Civil. de 15.05.01. da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 314, de 04,05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.121, de 2000,
de autoria do De~utadQSÉRGlO NOVA.lS.

Aviso nO 489-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 313, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.129, de 2000,
de autoria do Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

Aviso nO 489-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 316, de 04.05.01, do Ministério da Saúde.
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.166, de 2000.
de autoria do Deputado AlOIZIO MERCADANTE.

Aviso n° 489-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 315, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre Indicação nO 1.293, de 2000, de
autoria do Deputado MARCOS CINTRA.

Aviso nO 489-C.Civi\, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 318, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre Indicação nO 1.435, de 2001. de
autoria do Deputado RUBENS BUENO.

Aviso n° 489-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica Que
envia cópia do Aviso 11° 317, de 04.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre Indicação n° 1.448, de 2001, de
autoria da Deputada ANA CORSO.

Aviso nO 489-C.Civil, de 15.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso fiO 320, de 04.05.0"\, do Ministério da Saúde.
prestando esclarecimentos sobre Indicação nO 1.460, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAUIOTIN.

Ofício nO 51/MinC, de 16.05.01, do Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.396, de 2000, de
autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

Aviso nO 114, de 16.05.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
responde esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
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n° 3.082, de 2001 , de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO.

Aviso nO 342/GM, de 16.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.122, de 2001, de
autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

Aviso nO 346/GM, de 16.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do R\ nO 2.920, de 2001, de
autoria do Deputado MOREIRA FERREIRA.

Aviso n° 3'l7GM, de 16.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.912, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTlN.

Aviso nO 7·1O/GM, de 16.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos cOnstantes do RI n° 2.870, de 2001, de
autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

Aviso nO 7-l-1/GM, de 16.05.01, do Ministéíio da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.942, de 2001, de
autoria do Deputado HENRIQUE FONTANA.

Oficio nO 4~)/MEC, de 17.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 3.055, de 2001, de autoria do
Deputado GILMAR MACHADO e 3.152, de 2001, de autoria da
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

Oíício n° 4fi/MEC, de 17.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nCs 3.022, de 2001, de autoria do
Deputado NILMÁRIO MIRANDA e 3.150, de 2001, de autoria da
COM'SSÃO DE EDUCAÇÃO, CULURA E DESPORTOS.

Oficio n° 4i'/MEC, de 17.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.103,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Ofício nO 4b/MEC, de 17.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre as quesitos constantes do RI nO 2.997,
de 2001, de autoria do Deputado CORNÉLlO RIBEIRO.

Ofício nO 4tI /MEC, de 17.05.01, do Ministér'lo da Educação. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.981,
de 2001, de autoria do Deputado IVAN VALENTE.

Ofício nO SC/MEC. de 17.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.904,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
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Aviso nO S'I/MP
IGM/MTE,

Oficio nOí 73/MP,

Ofício nO 174JMP,

Ofício n° i 15/MP,

Ofício nO 116/MP,

Ofício nO 2>O/MI,

Aviso nO 457/MJ,

Aviso n° 458/MJ,

Aviso nO 4.59/MJ,

Aviso nO 4JO/MJ,

Aviso na 4t31/MJ,

de 17,05.01, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.064,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO CELSO.

de 17.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.123, de 2001, de autoria do Deputado MAX MAURO.

de 17.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.118, de 2001, de autoria do Deputado EDISON
ANDRINO.

de 17.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.098, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

de 17.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esctarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.006, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO
NOVAIS.

de 17.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.037,
de 2001, de autoria do Deputado ANTÔNIO FEIJÃO.

de 17.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.166, de 2001, de
autoria do Deputado RUBENS FURLAN.

de 17.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do Rl nO 3.171, de 2001, de
autoria do Deputado WILSON SANTOS.

de 17.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.013, de 2001, de
autoria do Deputado ARY KARA.

de 17.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.024, de 2001, de
autoria dos Deputado FERNANDO FERRO e LUCI CHOINACKI.

de 17.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.074, de 2001, de
autoria do Deputado FERNANDO FERRo.

Aviso 11°4~:}8/GM/MT, de 17.05.01, do Ministério dos Transportes. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.980,
de 2001, de autoria da Deputada ANGELA GUADAGNIN.
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Aviso nO 499/GMJMT, de 17.05.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.044,
de 2001, de autoria do Deputado MÁRCIO MATOS.

Aviso nO 500/GM/MT, de 17.05.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.064,
de 2001, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.

Aviso nO 1:8/MME, de 18.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.035,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso nO 1t,9/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação RI nOs 2.902 e 2.903, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 1bO/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.906,
de 2001. de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO.

Aviso nO 161/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os queslios constantes do RI nO 2.910,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso na 1f2/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.913,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO EUGÊNIO.

Avisono 1f:3/MF, de 18.05.01, do MinistéiÍo da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.936,
de 2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

Aviso nO 1f.4/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.941,
de 2001, de autoria do Deputado ENIO BACCI.

Aviso nO 165/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.946,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO -166/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.976,
de 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.

Aviso nO 1f7/MF. de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.985,
de 2001, de autoria do Deputado AGNELO QUEIROZ.

Aviso n° 168/MF, de 18.05.01, do Ministério da Fazenda. prestando
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esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 2.993,
de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.

de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.000,
de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.009,
de 2001, de autoria do Deputado IVAN PAIXÃO.

de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.043,
de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO ZUPPO.

de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.025,
de 2001, de autoria do Deputado PAULO MOURÃO.

de 18.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.960.
de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

Ofício nO 1.343/MET, de 18.05.01, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.020,
de 2001, de autoria do Deputado JAIR MENEGUELLI.

Aviso nO 4T1MC,

Ofício nO 1f;3JMP,

Oficio nO 1t4/MP,

Aviso nO 471/MJ,

Aviso nO 473/MJ,

de 22.05.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.585,
de 2000, de autoria do Deputado ROBERTO PESSOA.

de 22.05.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.011.
de 2001, de autoria do Deputado DR. H~L10.

de 22.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 2.944, de 2001, de autoria do Deputado EDUARDO
CAMPOS.

de 22.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.033, de 2001, de autoria do Deputado MARC\O
BITIAR.

de 22.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.185, de 2001, de
autoria do Deputado RICARDO SERZOINI.

dE'! 22.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
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sobre os quesitos constantes do RI na 3.101, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 23.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.014, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS DE
JESUS.

de 23.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.126, de 2001, de autoria
da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE.

de 23.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.156, de 2001, de
autoria do Deputado FÉLIX MENDONÇA.

Aviso nO 529/GM/MT, de 23.05.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.121,
de 2001, de autoria da Deputada RITA CAMATA.

Aviso n° 540/GM/MT, de 23.05.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesi\os constantes do RI na 2.874,
de 2001, de autoria do Deputado CHICO SARDELLI.

Ofício nO 6:',21
GM/MMA,

Ofício nO 6:;31
GM/MMA.

Ofício nO 6:AI
GM/MMA,

Oficio nO 2L,iGMI
MDle,

Ofício nO 2, iGMI
MOIC,

Oficio n° 5; IMEC,

de 23.05,01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesiios constantes do RI nO 2.798,
de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOT1N.

de 23.05.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.937,
de 2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

de 23.05.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.090,
de 2001, de autoria do Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE.

de 24.05.01, do Ministério do Desenvolvimento, 'ndústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.13'1, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN.

de 24.05.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.116, de 2001, de autoria do Deputado
JOÃO PAULO,

de 24.05.01. do Ministério da Educação, respondendo ao RI n°
3.151, de 2001, de autoria da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO.
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Oficio nO 531MEC, de 24.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.054,
de 2001, de autoria do Deputado G\LMAR MACHADO.

Aviso n° 3CO/GM, de 24.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.125, de 2001, de
autoria do Deputado HENRIQUE FONTANA.

Aviso n° S'::'O-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 447, de 09.05.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 956, de
2000, de autoria do Deputado MARÇAL FILHO.

Aviso n° 5tiO-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Avisa n° 129, de 09.05.01, da Ministério da
Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO oi .126, de 2000, de autoria da Deputado
PAULO PAIM.

Aviso nO 540-C.Civil,

Aviso nO S~O-C.Civil,

de 24.05.01, da Casa
envia cópia da Aviso
Integração Nacional,
Indicação nl) 1.215,
CORIOLANO SALES.

de 24.05.01, da Casa
envia cópia da Aviso
Integração Nacional,
Indicação nO 1.216,
CORIOLANO SALES.

Civil da Presidência da Republica que
nO 72, de 08.05.01, da Ministério da

prestando esclarecimentos sobre a
de 2000, de autoria do Deputado

Civil da Presidência da Republica que
nO 73, de 08.05.01, da Ministério da

prestando esclarecimentos sobre a
de 2000, de autoria do Oeputado

Aviso nO 56 0-C.Civil, de 24.0S.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 123. de 09.05.01, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.281, de 2000, de autoria do Deputado
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO.

Avisa n° 540-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia da Aviso nO 48, de 14.05.01, do Ministério da Ciência
e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.292, de 2000, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.

Aviso n° 540-C.Civil, de 24.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 101-A: de 06.05.01 J do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.434, de 2001, de autoria do Deputada
AUGUSTO NARDES.

Aviso n° 177/MF, de 25.05.01, do Ministério da Fazenda, respondendo ao RI nl)
3.047, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.
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Aviso nO 178/MF, de 25.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.124,
de 2001, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA.

Aviso nO 179/MF, de 25.05.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.049,
de 2001, de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO.

Aviso nO 3G1/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.109, de 2001, de
autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso nO 3G2/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.135, de 2001, de
autoria do Deputado ÁTILA LINS.

Aviso nO 3(;3/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.145, de 2001, de
autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso nO 364JGM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.015. de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 3(j5JGM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.161. de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 3G6/GM, de 25.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.086, de 2001, de
autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA.

Ofício n° 55/MEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.113,
de 2001, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.

Oficio na Sü/MEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nQ 3.034,
de 2001, de autoria do Deputado PEDRO VALADARES.

Ofício nO 57/MEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.989,
de 2001, de autoria do Deputado OSMAR SERRAGL\O.

Ofício nO 58/MEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.986,
de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO FANTAZZINI.

Ofício n° 5WMEC, de 28.05.01, do Ministério da Educação. respondendo ao RI na
2.877, de 2001, de autoria do Deputado GILMAR MACHADO.
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Aviso n° 124/MME, de 29.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.127,
de 2001, de autoria do Deputado FEU ROSA.

Aviso n° 127/MD, de 29.05.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 2.996, de 2001, de
autoria dos Deputados JOSÉ GENOíNO e ÂNGELA
GUADAGNIN.

Aviso nO 1?8/MO, de 29.05.01, do Ministério da Defesa. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.051, de 2001, de
autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.

Aviso n° 129/MO, de 29.05.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.061, de 2001, de
autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.

Aviso n° DO/MO, de 29.05.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.096, de 2001, de
autoria do Deputado OLIVEIRA FILHO.

Aviso n° 1~~1/MD, de 29.05.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.097, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZ)OTIN.

Aviso n° 132/MD, de 29.05.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.143, de 2001, de
autoria da Deputada TELMA DE SOUZA.

Ofício nO 223/MI, de 29.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.132,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Oficio/MOA nO 120, de 30.05.01, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do R\
nO 2.741. de 2000. de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

Aviso nO 125/MME, de 30.05.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.155,
de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso nO 126/MME. de 30.05.01, do Ministério de Minas e Energia. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.149,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTINI.

Ofício nO 1D8/MP. de 30.05.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.154, de 2001, de autoria da Deputada JANDIRA
FEGHALI.
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Aviso nO 554/GM/MT, de 30.05.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.026,
de 2001, de autoria do Deputado ROBERTO PESSOA.

Ofício n° 295-GSIPRI
SAEI,

Aviso n° 3"10/GM,

Aviso n° 371/GM.

Aviso nO 3?2/GM,

Aviso n° 3"i3/GM,

Aviso nO 521/MJ,

Aviso nO 5b2-C.Civil,

Aviso nO Sn3-C.Civil,

Aviso nO 5ti3-C.Civil,

Aviso nO 563-C.Civil,

de 31.05.01, do Ministério Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.077,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 31.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.119. de 2001, de
autoria do Deputado OLIVEIRA FILHO.

de 31.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os Quesitos constantes do RI nO 3.147, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 31.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.183, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 31.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.092, de 2001, de
autoria do Deputado JORGE PINHEIRO.

de 31.05.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.101, de 2001, de
autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da República, que
envia cópia dos Ofícios SEleS nOs 321 a 351, de 11.05.01, do
Conselho do Programa Comunidade Solidária, prestando
esclarecimentos sobre as Indicações nOs 1.230 a 1.238. 1.243 a
1.251, 1.253 a 1.265, de 2000, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO.

de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, Que
envia cópia do Aviso n° 343, de 16.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 3, de 1999, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, que
envia cópia do Aviso n° 474, de 22.05.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 356, de
1999, de autoria do Deputado Dr. HÉLIO.

de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, que
envia cópia do Aviso n° 344, de 16.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 418. de 1999, de
autoria do Deputado RUBENS BUENO.
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Aviso nO Sti3-C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica. Que
envia cópia do Aviso nO 8, de 22.0S.01, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 922, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS
BUENO.

Aviso n° 563-C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, Que
envia cópia do Aviso nO 475, de 23.05.01. do Ministério da
Justiça. prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 973. de
2000. de autoria do Deputado JORGE TADEU MUDALEN.

Aviso n° 563-C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, que
envia cópia do Aviso nO 260, de 17.05.01, do Ministério da
Educação. prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.147, de 2000, de autoria do Deputado RICARDO FERRAÇO.

Aviso n° 563-C.Civil, de 31.05.01. da Casa Civil da Presidência da Republica, que
envia cópia do Aviso nO 259, de 17.05.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.185, de 2000, de autoria do Deputado RUBENS BUENO.

Aviso nO Se3-C.Civil, de 31.0S.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, que
envia cópia do Aviso nO 78, de 17.05.01, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.357. de 2000, de autoria do Deputado
CLEMENTINO COELHO.

Aviso nO 563-C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, que
envia cópia do Aviso n° 81, de 22.05.01, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.437, de 2001. de autoria do Deputado JOSÉ
ALEKSANDRO.

Aviso nO 5C3-C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, que
envia cópia do Aviso nO 118, de 21.05.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.447, de 2001, de autoria do Deputado SALOMÃO CRUZ.

Aviso n° SC3-C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, que
envia cópia do Aviso nO 119. de 21.05.01. do Ministério do Meio
Ambiente I prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.459, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso nO 563-C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da Republica, que
envia cópia do Aviso nO 345, de 16.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.466, de 2001,
de autoria do Deputado AIRTON DIPP.
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RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

JUNHO/2001

Ofício 1SLCM/RI n°

1576,

1577,

1578,

1579,

1580,

1581,

1582,

1583,

05.06.2001, ao Deputado JOSÉ ALEKSANDRO, encaminhando
cópia do Aviso 1951MF. de 01.06.01. do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.728. de 2000.

05.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício/MOA nO 120, de 30.05.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 2.741, de 2000.

05.06.2001, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 55/MC, de 04.06.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.908, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso nO 55/MC, de 04.06.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO
2.908, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 55/MC, de 04.06.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cOnstantes do RI nO
2.908, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso n° 196/MF, de 01.05.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.960, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado ALCEU COLLARES, encamínhando cópia
do Aviso nO 56/MC, de 04.06.01, do Ministério das Comunicações.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.969, de 2001.

05.06.2001. ao Deputado ARMANDO ABíLlO, encaminhando cópia
do Aviso nO 193/MF. de 01.06.01, do Ministério da Fazenda,
respondendo ao RI nO 3.067, de 2001.
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1584,

1585,

1586,

1587,

1588,

1589,

1590,

1591,

1592,

1593,

05.06.2001 J à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 295/GSIPRlSAEI, de 31.05.06.01, do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.077, de
2001.

05.06.2001, ao Deputado GASTÃO VIEIRA. encaminhando cópia do
Aviso nO 57/MC, de 04.06.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.084, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado JORGE PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 373/GM, de 31.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.092, de
2001.

05.06.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso nO 90/MME 03.05.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.977, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado FREIRE JÚNIOR, encaminhando cópia do
Aviso nO 190/MF, de 01.06.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.093, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 521, de 31.05.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO
3.101, de 2001. .

05.06.2001, ao Deputado OLIVEIRA FILHO, encaminhando cópia do
Aviso nO 370/GM, de 31.05.01, do Ministério da Saúde, prestando

. esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.119, de
2001.

05.06.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso nO 191/MF, de 01.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.137, de
2001.

05.06.2001, ao Deputado JAIR MENEGUELLI, encaminhando cópia
do Oficio n° 60/MEC, de 01.06.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.141, de 2001.

05.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 371, de 31.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.147, de 2001.
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1594,

1595,

1596,

1597,

1598,

1599,

1600,

1601,

1602,

05.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 194, de 01.06.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.148, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso nO 192/MF, de 01.06.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.157, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado AGNELO QUEIROZ, encaminhando cópia
do Aviso na 372, de 31.05.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.183, de
2001.

05.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso na 372, de 31.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.183, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso nO 563JC.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso na 343, de 16.05.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
na 03, de 1999.

05.06.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
na 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso na 474, de 22.05.2001, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
na 356, de 1999.

05.06.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso na 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso na 344, de 16.05.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n° 418, de 1999.

05.06.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso nO 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso n° 08, de 22.05.2001, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação na 922, de 2000.

05.06.2001. ao Deputado JORGE TADEU MUDALEN,
encaminhando cópia do Aviso nO 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa
Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 475,
de 22.05.2001, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação na 973, de 1999.
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1603,

1604,

1605,

1606,

1607,

1608,

1609,

1610,

1611,

05.06.2001, ao Deputado RICARDO FERRAÇO, encaminhando
cópia do Aviso 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 260, de
17.05.01, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.147, de 2000.

05.06.2001, à Deputada LUIZA ERUNDINA, encaminhando cópia do
Aviso nO 58/MC, de 04.06.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
1.181, de 1999.

05.06.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso n° 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil áa Presidência
da República que envia cópia do Aviso nO 259, de 17.05.01, do
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.185, de 2000.

05.06.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Aviso n° 562/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia dos Avisos nOs 321 a351,
de 11.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre as Indicações n° 1.230 a 1.238; 1.243 a 1.251 e 1.253 a 1.265,
de 2000.

05.06.2001, ao Deputado CLEMENTINO COELHO, encaminhando
cópia do Aviso nO 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 78, de
17.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.357, de 2000.

05.06.2001, ao Deputado JOSÉ ALEKSANDRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 563/C.Cívil, de 31.05.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 81, de
22.05.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.437, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado AIRTON DIPP, encaminhando cópia do
Aviso nO 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 345, de 16.05.01, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.466, de 2001.

05.06.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso nO 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nO 119, de 21.05.01, do
Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.459, de 2001.

05.06.2001. ao Deputado SALOMÃO CRUZ, encaminhando cópia
do Aviso n° 563/C.Civil, de 31.05.01, da Casa Civil, em anexo, cópia
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do Aviso n° 118, de 21.05.01, do Ministério do Meio Ambiente,
respondendo à Indicação nO 1.447, de 2001.

06.06.2001, ao Deputado WILSON BRAGA, encaminhando cópia do
Aviso nO 142/MO, de 05.06.O1, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.059, de
2001.

06.06.2001, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando
cópia do Aviso nO 531JMJ, de 05.06.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.062, de 2001.

06.06.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Ofício nO 32 G/ARC/ABC/MRE/APES, de 05.06.01, do
Ministério das Relações Exteriores. prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n° 3.069, de 2001.

06.06.2001, ao Deputado OLIVEIRA FILHO, encamínhando cópia do
Aviso nO 532/MJ, de 05.06.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.158, de
2001.

06.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTlN, encaminhando
cópia do Aviso nO 533/MJ, de 05.06.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.178, de 2001.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.646, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO HERRMANN NETO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, sejam adotadas
providências no sentido de sustar as medidas postas em pratica pela
administração do Banco do Brasil S.A, objetivando o fechamento da
agência de Montevidéu, no Uruguai.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.647, de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, seja revista a decisão da
Caixa Econômica Federal de reduzir os recursos destinados a
financiamento habitacional.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.648, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de providências
urgentes para investigar a empresa Kanema Terraplanagem.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.649, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Integração Nacional, a ampliação dos
recursos orçamentários disponíveis para aplicação, no corrente
exercício de 2001, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Pamaíba - CODEVASF.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.650. de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO GRANDÃO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Fundação Nacional do índio, a adoção de
providências relativas à demarcação da terra indígena Ka'a Jari, no
Mato Grosso do Sul.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.651. de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO GRANDÃO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a adoção de medidas
para a fiscalização, o controle e a punição de crimes contra a fauna
no Pantanal do Nabileque, Estado do Mato Grosso do Sul.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.652, de 2001, de autoria do
Deputado JOSÉ CARLOS COUTI NHO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de
medidas relativas ao combate da Dengue, no Município de Niterói,
no Estado do Rio de Janeiro.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.654, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda, a adoção de providências
urgentes para investigar a empresa Kanema Terraplanagem Uda.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.655 de 2001, de autoria do
Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA, que sugere ao Poder Executivo a
realização de estudos com vistas a examinar a possibilidade de
alterar a legislação que trata da aquisição, perda e cassação de
aposentadoria do servidor público, tendo em vista a mudança na
sistemática de concessão de aposentadoria, que passou a ser
devida pela efetiva contribuição previdenciária do servidor público.

07.06.2001) à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.656, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Executivo
que determine a destinação de parcela dos recursos arrecadados
das concessionárias dos serviços de energia elétrica, nos termos da
Lei nO 9.991, de 24 de julho de 2000, para implementação
renováveis na esfera estadual.
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1627,

1628.

1629,

1630,

1631,

1632,

1633,

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.657, de 2001, de autoria da
Deputada LAURA CARNEIRO, que sugere ao Poder Executivo a
apresentação de Projeto de Lei Que disponha sobre a confirmação
no posto dos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.658, de 2001, de autoria do
Deputado SAMPAIO DÓRIA, Que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, que o CONTRAN altere o
parágrafo 1° do art. ~ de sua Resolução n° 679, de 06 de abril de
1987, acrescentando alínea "f'.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.659, de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a
melhoria dos serviços postais no Distrito de Potunduva, Município de
Jaú, no Estado de São Paulo.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.660, de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, sejam adotadas normas
adicionais restritivas no exame de proposta de abertura de conta de
depósito e na entrega de talonário de cheques.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.661, de 2001, de autoria do
Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de
medidas relativas ao combate da Dengue no Município de São
Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.662, de 2001, de autoria do
Deputado OSMAR SERRAGlIO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, a recuperação da
Rodovia BR-158, que liga a PR-281, no Município de Chopinzinho
ao Município de Rio Bonito do Iguaçu, ambos no Paraná.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.663, de 2001, de autoria do
Deputado SÉRGIO NOVAIS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a adoção de medidas, no
âmbito da Caixa Econômica Federal, referentes à reação dos
moradores de conjuntos habitacionais com os programas PAIH, PEP
e PROHAP visando á garantia do direito constitucional à moradia.

1634, 07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
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encaminhando cópia da Indicação nO 1.664, de 2001, de autoria do
Deputado AUGUSTO NARDES, que sugere ao Poder Executivo,
através do Ministério da Educação, a inclusão de dispositivos no
Decreto nO 3.742, de 1° de fevereiro de 2.2001, para regulamentar o
valor mínimo anual do FUNDEF para a educação rural.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.665, de 2001, de autoria do
Deputado RAFAEL GUERRA, que sugere ao Poder Executivo a
transformação dos Conselhos de Consumidores de que trata o art.
13 da Lei 8.631, de 4 de março de 1993, em Comitês de
Conservação de Energia.

07.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.666, de 2001, de autoria do
Deputado RAFAEL GUERRA, que sugere ao Poder Executivo a
criação de Comitês Internos de Racionalização do Consumo de
Energia - CIRCE.

07.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.275, de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da verba para
assistência financeira para manutenção da Vila Vicentina (Asilo São
Vicente) em Palmital - SP, no valor de R$ 100.000,00, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 2001 (Emenda nO
14140014).

07.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.281, de 2001, de autoria do Deputado AIRTON DIPP, sobre a
apuração das denúncias encaminhadas pelo Sindicato Nacional dos
Servidores Federais da Educação Básica e Profissional, a respeito
de possiveis irregularidades corridas na Escola Agrotécnica Federal
de Sertão, no Estado do Rio Grande do Sul.

07.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.282, de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO
DESCONSI, sobre os projetos de aproveitamento energético dos
potenciais hidráulicos do rio Uruguai.

07.06.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.283, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca dos recursos devolvidos pela Empresa
Ecopeixe S.A.

07.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.284, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
acerca do protocolo de cooperação entre o Governo do Estado do
Amazonas e a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS.

07.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
o
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1648,

1649,

1650,

1651,

1652,

3.285, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
acerca dos recursos devolvidos pela Empresa Ecopeixe S.A.

07.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.286, de 2001, de autoria do Deputado CIRO NOGUEIRA, no
sentido de esclarecer o posicionamento da Secretaria Nacional de
Direito Econômico em relação à representação impetrada, naquele
órgão, tendo como interessada a FENABRAVE, contra diversas
montadoras de automóveis.

07.06.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI n° 3.287, de 2001, de autoria da Deputada ÂNGELA
GUADAGNIN, sobre providências adotadas para inibir a falta de
recolhimento de FGTS por órgão governamental.

07.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.288, de 2001, de autoria do Deputado ÁTILA LINS, sobre
os municípios contemplados, em todo o paIs, pelo Programa "Luz no
Campo".

07.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.290, de 2001, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL,
sobre providências tomadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pelo Banco do Brasil a respeito de
vazamento de informações protegidas pelo sigilo bancário.

07.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.291, de 2001, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL, a
respeito de notfcias sobre possível quebra de sigilo bancário por
parte do Banco Santander S.A.

07.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.292, de 2001, de autoria da Deputada JANDIRA FEGHAlI, sobre
os programas do ministério que necessitam de importação de
medicamentos.

07.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 3.293, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a
respeito de outorgas para a captação de águas da Bacia do Rio
Piracicaba.

07.06.2001, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI nO 3.294, de 2001, de autoria do Deputado NILSON
MOURÃO, sobre a posição do governo brasileiro frente a ALCA.

07.06.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 3.295, de 2001, de autoria do Deputado NILSON
MOURÃO, sobre a extinção da SUDAM e da SUDENE.

07.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
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3.296, de 2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO, sobre o
combate ao narcotráfico na fronteira do Acre com o Peru e com a
Bolívia.

07.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI _no 3.297, de 2001, de autoria do Deputado NILSON
MOURAO, sobre o Programa de Execução Descentralizado - PED.

07.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia. encaminhando cópia
do RI nO 3.298, de 2001, de autoria do Deputado NILSON
MOURÃO, sobre o cronograma de execução do Linhão que ligará
Porto Velho-RO ao Rio Branco-AC.

07.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.299, de 2001, de autoria do Deputado TILDEN
SANTIAGO, sobre a parceria da Císneros Television Group em
emissoras de televisão por assinatura em UHF e de radiodifusão de
sons e imagens (TV).

07.06.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.300, de 2001, de autoria dos Deputados GONZAGA
PATRIOTA e MÁRIO NEGROMONTE, sobre a conclusão das obras
da BR-116.

07.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.301, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS,
no âmbito da Companhia Hidrelétrica de São Francisco - CHESF,
sobre o processo de licenciamento da obra do Iinhão de 230 wats.

de 07.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, informando
do encaminhamento à Presidência da Câmara das informações de
caráter CONFIDENCIAL, em resposta ao RI n.o 3.042, de 2001,
dirigido ao Ministério da Defesa.

de 07.06.2001, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, informando do
encaminhamento à Presidência da Câmara dos Deputados, das
informações de caráter confidencial em resposta ao RI n.o 3.042, de
2001, dirigido ao Ministério da Defesa.

de 07.06.01, à Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Aviso n.o C-327/MD, de 06.06.01, do
Ministério da Defesa, tendo em anexo envelope lacrado com
especificação de CONFIDENCIAL, ef!l resposta ao RI n.o 3.042,
2001, de autoria dos Deputados INACIO ARRUDA e VANESSA
GRAZZIOTIN.

de 07.06.2001, ao Deputado Oro HELENO. informando do
encaminhamento à Presidência da Câmara do Depurados, das
infonnações de caráter CONFIDENCIAL, em resposta ao RI n.O
3.088, de 2001, dirigido ao Ministério da Defesa.
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1662, de 07.06.00, à Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Aviso n.o R-328/MD, de 06.06.01, do
Ministério da Defesa, anexo, envelope lacrado com especificação
de CONFIDENCIAL, em resposta ao RI n.O 3.086, 2001, de autoria
do Deputado DR. HELENa.

1663, 08.06.2001, ao Deputado RICARDO FERRAÇO,
cópia do Aviso n° 582/GM/MT, de 06.06.01, do
Transportes, prestando esclarecimentos sobre
constantes do RI nO 2.683, de 2000.

encaminhando
Ministério dos

os quesitos

1664,

1665,

1666,

1667,

1668,

1669,

1670,

1671,

08.06.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso nO 582/GM/MT, de 06.06.0'1, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.951, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Ofício n° 2443/GM/MET, de 06.06.01, do Ministério do Esporte e
Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.959, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado JOÃO MAGNO, encaminhando cópia do
Aviso nO 581/GM/MT, de 06.06.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.057, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 139/MME, de 07.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.058, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado WILSON BRAGA, encaminhando cópia do
Ofício/D8F/ARC-MRE-OACI, de 07.06.01, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.0aO, de 2001.

08.06.2001. ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando
cópia do Aviso n° 131/MME, de 07.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.063, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando
cópia do Aviso nO 145/MD, de 06.06.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.065, de 2001.

08.06.2001. ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando
cópia do Aviso nO 132/MME, de 07.06.01, do Ministério de Minas e
Energia. prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.066, de 2001.
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08.06.2001, ao Deputado GERALDO MAGELA, envia cópia do Aviso
nO 202/MF, de 05.06.01, do Ministério da Fazenda, respondendo ao
RI na 3.070, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA. envia cópia do Aviso n°
133/MME, de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.072, de
2001.

08.06.2001, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 134/MME, de 07.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.073, de 2001.

08.06.2001. à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 135/MME, de 07.06.01, do Ministério de Minas e
Energia. prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.078, de 2001.

08.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 136/MME, de 07.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.079, de 2001.

08.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 2441/01/GM/MET, de 06.06.01, do Ministério do
Esporte e Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.080, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso nO 208/MF, de 06.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.081, de
2001.

08.06.2001, ao Deputado WOLNEY QUEIROZ, encaminhando cópia
do Ofício 333-GSIPRlCH, de 05.06.01, do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.083, de
2001.

08.06.2001, ao Deputado LUIZ ALBERTO, encaminhando cópia do
Aviso nO 137/MME, de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.089, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado FREIRE JÚNIOR, encaminhando cópia do
Aviso nO 138/MME, de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.094, de 2001.
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1682,

1683,

1684,

1685,

1686,

1687,

1688,

1689,

1690,

1692,

08.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício na 11 O/MI, de 08.06.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
dos Requerimentos de Informação nas 3.129, 3.132, 3.134 e 3.159,
de 2001.

08.06.2001, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia do
Oficio nO 11 O/MI, de 08.06.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.140, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Ofício na 2442/01/GM/I'viET, de 06.06.01, do Ministério do Esporte
e Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.144, de 2001.

08.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso na 203/MF, de 05.06.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.160, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado JAIR BOLSONARO, encaminhando cópia
do Aviso na 212/MF, de 07.06.01, do Mlnistério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.174, de 2001.

08.06.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 211/MF, de 07.06.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.176, de 2001.

08.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício nO 31/GM-MDIC, de 07.06.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.181, de
2001.

08.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 29/GM-MDIC, de 07.06.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.182, de
2001.

08.06.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Ofício nO 33/GM-MDIC, de 07.06.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.184, de
2001.

12.06.2001, ao Deputado RICARDO FERRAÇO, encaminhando
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1694,
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1696,
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1699,

1700,

1701,

1702,

cópia do Aviso nO 110/AAP/GMrrEM, de 08.06.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.875, de 2001.

12.06.2001, ao Deputado OLlVEIHA FILHO. encaminha cópia do
Aviso n° 549JMJ, de 06.06.01, do Ministério da Justiça. respondendo
ao RI n° 3.068, de 2001.

12.06.2001, ao Deputado WILSON SANTOS, encaminhando cópia
do Aviso nO 137. de 06.06.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.172, de 2001.

12.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. encaminhando
cópia do Aviso na 548JMJ, de 06.06.01, do Ministério da Justiça.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.205, de 2001.

13.06.2001. ao Ministério das Comunicações. encaminhando cópia
do RI nO 3.225, de 2001, de autoria do Deputado DR. H~L10, sobre
Rádio Comunitária FM Educativa, processo na 53830001494/99, de
PaulínialSP.

13.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI na 3.226, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, sobre
Rádio Comunitária FM Educativa, processo n° 53830001494/99, de
CapivarilSP.

13.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando c6pia
do RI nO 3.234, de 2001, de autoria do Deputado HERCULANO
ANGHINETTI, a respeito de operações de seguro relativas à
Plataforma P-36, da Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRÁS.

13.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.235, de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO e outros. sobre as rádios comunitárias do Brasil.

13.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.236, de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO e outros, sobre lacre e apreensão de equipamentos de
rádios comunitárias.

13.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.237, de 2001, de autoria do Deputado GILMAR
MACHADO, sobre autorizações de rádios comunitárias.

13.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.238, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre a qualidade dos combustíveis no Estado do
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Rio de Janeiro que são controlados pela Agência Nacional de
Petróleo - ANP.

13.06.2001, ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.239, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO,
referente à constatação de grande ocorrência de doenças no
Municfpio de Jalapão, no Estado do Tocantins.

13.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 3.240, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, a respeito de contaminação da água e do solo pela
empresa de fertilizantes NUTRIPLANT, no Estado de São Paulo.

13.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.241, de 2001, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS,
sobre o montante de imposto de renda que deixou de ser recolhido
em função dos abatimentos dos ágios pagos nas privatizações, no
período de 1991 a 2000.

13.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI n° 3.242, de 2001, de autoria do Deputado ANTÔNIO
ALMEIDA, sobre concessões de rádios comunitárias após a edição
da Medida Provisória nO 2..\43-32, de 02 de maio de 2001.

13.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
na 3.243, de 2001, de autoria do Deputado HERMES
PARCIANELLO, a respe!to das providências administrativas, quanto
ao número de convênios do PROEP, efetuados entre o MEC e o
Governo do Estado do Paraná, nos anos de 1999, 2000 e 2001,
suas finalidades, valores e localidades.

13.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.244, de 2001, de autoria do De~lltado HERMES PARCIANElLO,
a respeite das providências administrativas, quanto aos valores
repassados para o Estado do Estado do Paraná para construir a
Penitenciária Agrícola de Cascavel.

13.06.2001, ao M\nistério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.246, de 2001, de autoria do Depulado HERMES PARCIANELLO,
a respeito das providências administrativas, quanto ao valor que o
Ministério já repassou para o Município de Cascavel, ne Paraná,
referente ao PAB, desde sua implantação e qual o montante do valor
repassado para o combate à dengue.

13.06.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI na 3.247, de 2001, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, a respeito das providências
administrativas, quanto aos convênios, suas finalidades e valores,
que foram feitos através do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, no âmbito de todos os projetos previstos,
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entre o Governo Federal e o Estado do Paraná nos exercfcios de
1999,2000 e 2001.

13.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.248, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS,
acerca da execução do Programa "Luz no Campo", no Estado de
Alagoas.

13.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.249, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS,
acerca de contratos celebrados entre a Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG e a Companhia Energética de Alagoas 
CEAl.

13.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI n° 3.250, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA,
sobre contratação indireta de mão-de-obra.

13.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.251, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA, sobre
contratação indireta de mão-de·obra.

13.06.2.001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.252, de 2001, de autoria do
Deputado DR. ROSINHA, sobre contratação indireta de mão-de
obra.

13.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.253, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA. sobre
contratação indireta de mão-de·obra.

13.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.254, de 2001, de autoria do Deputado CORIOLANO SALES,
sobre a possível divisão da Caixa Econômica Federa' em duas
empresas.

13.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.255, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO HERRMANN NETO, sobre as condições em que
estão sendo concedidas aposentadorias, em particular as especiais,
no Posto do INSS que atende aos cidadãos de Cosmópolis e região,
no Estado de São Pauto.

13.06.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI n° 3.256, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca do PROGER urbano.

13.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.257, de 2001. de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a
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respeito da evolução dos preços de medicamentos, equipamentos,
componentes, insumos e serviços de saúde.

13.06.2001, ao Ministério da Just!ça, encaminhando cópia do RI n°
3.258, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, a
respeito da Portaria n° 600. de 13 de maio de 1999, que determinou
a redistribuição dos fiscais da extinta Superintendência Nacional de
Abastecimento e Preços - SUNAB, para o Ministério da Justiça.

13.06.2001, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI nO 3.259, de 2001, da autoria do Deputado MILTON
TEMER, sobre aluguel, projeto e construção da nova sede da
Embaixada Brasileira na Alemanha.

13.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
na 3.260, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO, sobre
os repasses de verbas da merenda escolar e do FUNDEFF para o
Município de Maragogipe-BA, no exercício de 1999 e as medidas, no
âmbito jurídico, administrativo e/ou político, em face da não
prestação de contas das referidas verbas.

13.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 3.261, de 2001, de autoria do Deputado CORIOLANO
SALES, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Renováveis - IBAMA, sobre desmatamento da Bacia do
São Francisco, no Vale do luiu, no Estado da Bahia.

13.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI na 3.;::62, de 2001. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre t:l liberação da verba destinada à
Assistência Financeira para a Manutenção da APAE de Santa Cruz
das Palmeiras-SP, no valor de R$ 50.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 2001 (emenda na
14140001).

13.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.263, de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da verba destinada à
Assistência Financeira para a Manutenção da APAE de Palmital-SP,
no valor de R$ 50.000,00, consignada no Orçamento da União para
o exercicio de 2001 (emenda na 14140002).

13.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.264, de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da verba destinada à
Assistência Financeira para a Manutenção da Associação de
Assistência ao Menor de Platina-SP, no valor de R$ 150.000,00,
consignada no Orçamento da União para o exercício de 2001
(emenda na 14140003).
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13.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.265, de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a \iberação da verba destinada à
Assistência Financeira para a Reforma e Ampliação da Associação
de Assistência ao Menor de Platina-SP, no valor de R$ 100.000,00,
consignada no Orçamento da União para o exercido de 2001
(emenda nO 14140004).

13.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.266, de 2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação da verba destinada à Assistência Financeira para a
Manutenção da Santa Casa de Misaricórdia de Itararé-SP, no valor
de R$ 200.000,00, consignada no Orçamento da Un'lão para o
exercício de 2001 (emenda nO 14140005).

13.06.2001, ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.267, de 2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação da verba destinada à Assistência Financeira para a
Manutenção da Santa Casa de Misericórdia de Palmital-SP, no valor
de R$ 350.000,00, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 2001 (emenda nO 14140006).

13.06.2001 t ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3.268, de 2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação da verba destinada à Assistência Financeira para a
Manutenção da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina-SP, no
valor de R$ 100.000,00, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 2001 (emenda nO 14140007).

13.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.269, de 2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação da verba destinada à Assistência Financeira para a
Manutenção da Santa Casa de Misericórdia de lpauçu-SP, no valor
de R$ 00.000,00, consignada no Orçamento da União para o
exercicio de 2001 (emenda nO 14140008).

13.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.270, de 2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação da verba destinada à Assistência Financeira para a
Manutenção do Hospital e Maternidade de Rancharia-SP, no valor
de R$ 100.000,00, consignada nc Orçamento da União para o
exercício de 2001 (emenda n° 14140009).

13.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.271, de 2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação da verba destinada à Assistência Financeira para a
Manutenção do Hospital José Pirondí, de Pirangi-SP, no valor de R$
100.000,00, consignada no Orçamento da União para o exercício de
2001 (emenda n° 14140010).
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13.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI na 3.272, de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da verba destinada à
Assistência Financeira para a Construção de Creches em Leme-SP,
no valor de R$ 50.000,00. consignada no Orçamento da União para
o exercício de 2001 (emenda nO 14140011).

13.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI na 3.273, de 2001, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da verba destinada à
Assistência Financeira para atendimento à Criança e ao Adolescente
no Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, em Araçatuba-SP,
no valor de R$ 50.000,00, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 2001 (emenda nO 14140012).

13.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI na
3.274, de 2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação da verba destinada à Assistência Financeira para a
Manutenção da Santa Casa de Misericórdia Imaculada Conceição,
em Cândido Mota - SP, no valor de B.$ 100.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 2001 (emenda nO
14140013).

13.06.2001, à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República, encaminhando cópia do RI nO 3.276, de
2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da
verba destinada à infra-estrutura urbana de Platina-SP, no valor de
R$ 100.000,00, consignada no Orçamento da União para o exerclcio
de 2001 (emenda n° 14140015).

13.06.2001, à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República, encaminhando cópia do RI nO 3.277, de
2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da
verba destinada à infra-estrutura urbana de Araçariguama-SP, no
valor de R$ 100.000,00, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 2001 (emenda na 14140016).

13.06.2001, à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República. encaminhando cópia do RI nO 3.278, de
2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da
verba destinada à infra-estrutura urbana de Buri-SP, no valor de R$
100.000,00, consignada no Orçamento da União para o exercício de
2001 (emenda nO 14140017).

13.06.2001, à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República. encaminhando cópia do Rl n° 3.279, de
2001. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da
verba destinada à infra-estrutura urbana de Taquarivaí-SP, no valor
de R$ 50.000,00, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 2001 (emenda nO 14140018).
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13.06.2001, à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República, encaminhando cópia do RI nO 3.280, de
2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação da
verba destinada à adequação de vias urbanas, em Platina-SP-SP,
no valor de R$ 100.000,00. consignada no Orçamento da União para
o exercicio de 2001 (emenda nO 14140019).

13.06.2001, ao Ministério da Saúde, envia cópia do RI n° 3.330, de
2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA, sobre o REFORSUS.

13.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.331, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA, sobre
dívida de montadora estrangeira.

13.06.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.332, de 2001, de autoria
do Deputado DR. ROSINHA, sobre divida de montadora estrangeira.

13.06.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.334, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ COIMBRA, no
âmbito do Comanda da Aeronáutica, sobre a atividade de controle
de tráfego aéreo.

13.06.2001, ao Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia da RI nO 3.335, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, acerca do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e do Grupo
Empresarial Equatorial Transporte da Amazônia LTDA.

13.06.2001, ao Ministério da Justiça. encaminhando cópia do RI nO
3.336, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
no âmbito do Departamento de Policia Federal, quanto à Ação de
Desapropriação nB 808/87, movida pelo INCRAlAM.

13.06.2001. ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI nO 3.337, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre à Ação de
Desapropriação na 808197.

13.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.338, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca do racionamento de energia.

13.06.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.339, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, solicitando cópia do relatório
de Desenvolvimento Humano.

13.06.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
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encaminhando cópia do RI nO 3.340, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, no âmbito do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, solicitando cópia do relatório
de Desenvolvimento Humano sobre Distribuição de Renda.

13.06.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.341, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca dos projetos aprovados pela SUDAM.

13.06.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.342, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca dos recursos liberados para projetos
aprovados pela SUDAM no Estado do Amazonas.

13.06.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.343, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca dos Superintendentes da SUDAM, desde a
sua fundação.

13.06.2001, ao Ministério das Relações Exteriores. encaminhando
cópia do RI nO 3.344, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca dos medicamentos para pacientes com vírus
da AIDS.

13.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.345, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
acerca dos 161 (cento e sessenta e um) inquéritos para investigar
projetos que receberam recursos da extinta SUDAM.

13.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.346, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
no âmbito da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, acerca de
casos de dengue em Manaus.

13.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.347, de 2001, de autoria do Deputado ARY KARA, acerca do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres - OPVAT, 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.

13.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.348, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, sobre o programa de expansão do setor de energia
elétrica para fazer face às necessidades do mercado nacional.

13.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.349, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO CELSO,
no âmbito da Agência Nacional de Energia - ANEEL, sobre
fiscalização efetuada na Companhia Energética de Brasília - CEB.
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13.06.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.350, de 2001, de autoria da Deputada ÂNGELA GUADAGNIN,
sobre a compra de radares meteorológicos para o Projeto SIVAM.

13.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.351, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON
DIAS, sobre promoções de servidores realizadas pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

13.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.673, de 2001, de autoria do
Deputado ANTÔNIO CAMBRAIA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio da Casa Civi\ da Presidência da República, que a
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica proceda ao aluguel
e à adaptação de submarinos nucleares russos, visando a sua
transformação em usinas nucleoelétricas.

13.06.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia do
Aviso nO 152/MD, de 12.06.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.928, de
2001.

13.06.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Aviso nO 143, de 11.06.01, do Ministério de Minas e Energia,
solicitando prazo adicional de 30 dias para resposta do
Requerimento de Informação n° 2.956, de 2001.

13.06.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 146/MME, de 11.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.012, de 2001.

13.06.2001, ao Deputado BISPO RODRIGUES, encaminhando
cópia do Aviso n° 1421MME, de 11.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, solicitando prazo adicional de 30 dias para resposta do RI
nO 3.023, de 2001.

13.06.2001, ao Deputado GASTÃO VIEIRA, encaminhando cópia do
Ofício nO 110/MI, de 08.06.01, do Ministério da Integração Nacional,
solicitando prazo adicional de 30 dias para resposta do
Requerimento de Informação n° 3.085, de 2001.

13.06.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso na 140/MME, de 11.06.01, do Ministério de Minas e Energia.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.164, de 2001.

13.06.2001, ao Deputado LUIZ SÉRGIO, encaminhando cópia do
Aviso n° 153/MD, de 11.06.01, do Ministério da Defesa, prestando
respondendo ao RI nO 3.168, de 2001.
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13.06.2001, ao Deputado ROBERTO ROCHA, encaminhando cópia
do Ofício nO 43/MMA-GM, de 12.06.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes
do RI nO 3.173, de 2001.

13.06.2001, ao Deputado EDUARDO CAMPOS, encaminhando
cópia do Oficio nO 38/GM-MDIC, de 13.06.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.227, de
2001.

18.06.2001, ao Deputado ARY KARA, encaminhando cópia do Aviso
n° 562/MJ, de 13.06.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.820, de
2001.

18.06.2001, ao Deputado ARY KARA, encaminhando cópia do Aviso
nO 561/MJ, de 13.06.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.821, de
2001.

18.06.2001, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia do
Ofício nO 62JMEC, de 13.06.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.847 de 2001.

18.06.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Oficio n° 63JMEC, de 13.06.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.962, de 2001.

18.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício nO 258/MI, de 13.06.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.129, de 2001.

18.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Oficio nO 257/MI, de 13.06.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.134, de 2001.

19.06.2001, à Deputada SOCORRO GOMES, encaminhando
cópia do Oficio nO 295/GSIPRlSAEI, de 13.06.01, do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.077. de
2001.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.674, de 2001, de autoria do
Deputado VICENTE CAROPRESO, que sugere ao Poder Executivo,
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por intermédio do Ministério da Saúde, a divulgação da legislação
sobre transplante de órgãos.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.675, de 2001, de autoria do
Deputado ARACELY DE PAULA, que sugere ao Poder Executiva,
por intermédio do Ministério da Saúde, a alocação de recursos para
a aquisição de geradores de energia para hospitais públicos
filantrópicos.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.676, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, a abertura de Concurso
Público para a Polícia Rodoviária Federal, com a finalidade de
aumentar o número efetivo de policiais no Estado de Santa Catarina.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.677, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento a
viabilização de linhas de crédito específicas, com critérios
suportáveis, destinadas a incrementar os investimentos no setor de
armazenagem de grãos.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.678, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
medidas urgentes para viabilizar a solução dos graves problemas
encontrados pelos pequenos e médios agricultores, decorrentes de
dívidas com instituições bancárias.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.679, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
garantia de preço adequado aos produtos agrícolas, no mínimo
compatível com o custo das lavouras.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação nO 1.680, de 2001, de autoria do
Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de
medidas relativas ao combate à dengue no Munic1pio de Tanguá, no
Estado do Rio Janeiro.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.681, de 2001, de autoria do
Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO, que sugere ao Poder
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Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a adoção de
medidas relativas ao combate à dengue no Município de ltaboraf. no
Estado do Rio Janeiro.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.682, de 2001, de autoria do
Deputado L1NCOLN PORTELA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, a inserção nos currículos dos
ensinos médio e superior da disciplina "Responsabilidade Social e
Ambiental" .

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.683, de 2001, de autoria do
Deputado EBER SILVA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a mudança no tratamento
tributário dispensado a máquinas e equipamentos didáticos e de
comunicação, quando destinados às pessoas portadoras de
deficiência visual.

20.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.684, de 2001, de autoria do
Deputado CORIOLANO SALES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Comunicações a ampliação dos
serviços de telefonia nos Municípios de Vitória da Conquista, Anagé,
Cândido Sales e Condeúba, na Região Sudoeste da Bahia.

20.06.2001, ao Deputado ARMANDO ABiLlO, encaminhando cópia
do Aviso nO 417/GM, de 18.06.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.209, de
2001.

20.06.2001, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE, encaminhando cópia do Aviso nO 485/MJ, de 23.06.01,
do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.126, de 2001.

20.06.2001, ao Deputado MILTON TEMER, encaminhando cópia do
Aviso nO 231/MF, de 19.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.163, de
2001.

20.06.2001, ao Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando
cópia do Aviso n° 2321MF, de 19.06.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.165, de 2001.

20.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZ\OTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 418/GM, de 19.06.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.179, de 2001.
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20.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 415/GM, de 18.06.01. do Ministério da Saúde.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.180, de 2001.

20.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 416!GM, de 18.06.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.206, de 2001.

21.06.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Ofício nO 32 GJARC/ABCJMRElAPES. de 05.06.01, da
Assessoria Parlamentar do Ministério das Relações Exteriores. com
informações complementares sobre o RI nO 3.069, de 2001.

22.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.302. de 2001. de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS,
acerca de convênio firmado com o Hospital Regional Eustáquio
Portela, no Municfpío de Valença do Píauí/PI.

22.06.2001. ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 3.303, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON
DIAS, acerca de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de
José de Freitas, no Estado do Piauí.

22.06.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n°
3.304. de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS, acerca da
participação/intervenção do Exército Brasileiro no Estado de
Alagoas, no ano de 1997.

22.06.2001, ao Ministério da Fazenda. encaminhando cópia do RI nO
3.305, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS, acerca de
despesas com publicidade da Caixa Econômica Federal - CEF, no
período de'1995 a 2001, no Estado de Alagoas.

22,06.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n°
3.306, de 2001, de autoria da Deputada LAURA CARNEIRO, sobre
os remanescentes da Policia Militar e Corpo de Bombeíros do antigo
Distrito Federal.

22,06.2001, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI n°
3.307, de 2001. de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA,
sobre projetos financiados pelo Ministério.

22.06.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.308, de 2001, de autoria do
Deputado AVENZOAR ARRUDA, sobre distribuição de cestas
básicas no Estado da Paraíba.

22.06.2001, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
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3.309, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO PlZZOLATIl, sobre
convênios ou contratos celebrados pela Receita Federal com
entidades públicas ou privadas, para fornecimento de dados da
Secretaria da Receita Federal, conforme instrução Nonnativa SRF nO
19, de 17 de fevereiro de 1998.

22.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do· RI na 3.310.' de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, sobre o aumento do desmatamento na Amazônia.

22.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.311, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, a respeito do projeto de instalação da termelétrica da
Carioba 2.

22.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI n° 3.312, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, a respeito de contaminação com urânio de moradores do
Rio Grande do Norte.

22.06.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.313, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, sobre linhas de crédito
insuficientes para cobrir dotações orçamentárias desse Ministério.

22.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.314, de 2001, de autoria do Deputado JORGE BITTAR e
outros. sobre a questão nuclear.

22.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nQ 3.315, de 2001, de autoria do Deputado ALEXANDRE
CARDOSO. no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, sobre os motivos das enormes distorções nos percentuais
de aumento das tarifas de energia elétrica praticadas pelas
distribuidoras de energia nas diversas regiões do país.

22.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.316, de 2001, de autoria do Deputado NILSON
MOURÃO, sobre a crise no fornecimento de energia elétrica.

22.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.317, de 2001, de autoria do Deputado NILSON
MOURÃO, sobre a privatização da hidrelétrica de Tucurul.

22.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.318, de 2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO,
sobre financiamento Estudantil - FIES.

22.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, envia cópia do RI nO
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3.319, de 2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO, sobre o
racionamento de energia.

22.06.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.320, de 2001, de autoria do
Deputado NILSON MOURÃO, sobre a liberação de Emendas
Parlamentares ao Orçamento 2001.

22.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n°
3.321, de 2001, de autoria do Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE, sobre as reservas indígenas em litígio no Estado do
Rio Grande do Norte.

22.06.2001, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI nO 3.322, de 2001, de autoria do Deputado JORGE
PINHEIRO, sobre o cumprimento do Memorando de Entendimento
entre o Brasil e Portugal, de 09 de fevereiro de 1994.

22.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.323, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ MILlTÃO, acerca de
empréstimos de Antecipação de Receita Orçamentária· ARO, em
estados da Federação.

22.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.324, de 2001, de autoria do Deputado RUBENS BUENO, sobre
gastos com publicidade e propaganda, bem como gastos com
programas no combate e controle de lepra, malária, dengue, cólera e
tuberculose.

22.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.325. de 2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO, a
respeito da atuação do Núcleo Especial de Combate à Impunidade.

22.06.2001, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminhando
cópia do RI nO 3.326, de 2001, de autoria da Deputada ÃNGELA
GUADAGNIN, sobre a aplícação de recursos da Lei de Informática.

22.06.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do ,RI nO 3.327, de 2001, de autoria do
Deputado MANOEL VITORia, sobre aquisição de terras pelo
Reverendo Moon, no Estado do Mato Grosso do Sul.

22.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.328, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS,
acerca de ligação clandestina (uso indevido de energia) praticada
pela imprensa AG FM, do Municipio de União dos Palmares/AL, na
rede elétrica da CHESF.

22.06.2001. ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.329, de 2001, de autoria
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do Deputado JOÃO CALDAS, acerca das atividades efetivamente
desenvolvidas pelo Posto Avançado do BNDES na cidade de
Maceió, Alagoas.

22.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.333, de 2001, de autoria do
Deputado DR. ROSINHA, sobre os Serviços de Atendimento ao
Cidadão-SACo

22.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.352, de 2001, de autoria do Deputado NELO RODOLFO, no
âmbito do Banco Central do Brasil, sobre transferência de recursos
para o exterior.

22.06.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
encaminhando cópia do RI nO 3.353, de 2001, de autoria do
Deputado INÁCIO ARRUDA, acerca do processo de arrendamento
de embarcações no mar territorial brasileiro.

22.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.354, de 2001, de autoria do Deputado ÁTILA LINS, sobre
verbas liberadas para estados e municípios para atendimento ao
transporte escolar.

22.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.355, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
sobre a posição atual do Programa de Estímulo à Reestruturação e
ao Fortalecimento do Sistema Financeiro - PROER.

22.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.356, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO IZAR, sobre o
descumprimento da legislação federal por instituições bancárias
financiadoras do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, em
particular da Lei nO 4.380/64, recepcionada como lei complementar
pela Constituição Federal.

22.06.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.357, de 2001, de autoria da
Deputada LUCI CHOINACKI, sobre produção e estoque de vacina
contra febre aftosa no Brasil.

22.06.2001, ao Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando
cópia do RI nO 3.358, de 2001, de autoria do Deputado VALDEMAR
COSTA NETO, sobre irregularidades no Estádio do Morumbi, na
cidade de São Paulo.

22.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.359, de 2001, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO, sobre irregularidades no Estádio do Morumbi, na cidade de
São Paulo.
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22.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.360, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, acerca de convênios firmado com a
Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí - PI.

22.06.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI n° 3.361, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sobre empresa que recebeu incentivos da extinta
SUDAM.

22.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.362, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO ZUPPO, sobre
as razões da vedação à adesão ao SIMPLES de determinados
segmentos econômicos.

22.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.363, de 2001, de autoria do Deputado PAULO DELGADO, acerca
das atividades de fiscalização e controle exercidas pela ANVISA
sobre a produção e comercialização de "águas adicionadas de sais".

22.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.364, de 2001, de autoria do Deputado PAULO
DELGADO, acerca das atividades de fiscalização e controle
exercidas pela DNPM sobre a produção e comercialização de
"águas adicionadas de sais".

22.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.365, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, acerca do
enquadramento de municípios para obtenção de recursos.

22.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.366, de 2001, de autoria do Deputado DR. HéLIO. acerca
de centrais elétricas.

22.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.367, de 2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO, a respeito da instalação de telefones públicos em diversas
localidades do Munícípio de Petrolina - PE.

22.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.368, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA,
sobre o relatório de Gestão Fiscal relativo ao terceiro quadrimestre
de 2000.

22.06.2001, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminhando
cópia do RI n° 3.369, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, acerca do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Científico.

22.06.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
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RI nO 3.370, de 2001, de autoria do Deputado JAIR MENEGUELLI,
sobre a exclusão do transporte aéreo na regulamentação da Lei nO
8.899, de 24 de junho de 1994.

22.06.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n°
3.371, de 2001, de autoria do Deputado JAIR MENEGUELLI, no
âmbito do Comando da Aeronáutica, sobre a exclusão do transporte
aér.eo na regulamentação da Lei nO 8.899, de 24 de unho de 1994.

22.06.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.372, de 2001, de autoria do
Deputado SÉRGIO MIRANDA, a respeito de dados sobre o
Programa de Dispêndios Globais, a necessidade de financiamento
líquido e o resultado primário do setor produtivo estatal referentes
aos exercícios de 1998 a 2001.

22.06.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.373, de 2001, de autoria do Deputado ROLAND LAVIGNE, sobre
os equipamentos de auxílio à navegação utilizados nos aeroportos
brasileiros.

22.06.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.374, de 2001, de autoria da COMISSÃO DA
AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no âmbito da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, sobre
todos os convênios firmados com os Estados e Municípios da região.

22.06.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.375, de 2001, de autoria da COMISSÃO DA
AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, sobre a
situação atual dos projetos de financiamento que a extinta
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM
manlinha com grandes empresas de vários estados do país e que,
em levantamento feito no ano de 1998, apresentaram sérias
irregularidades no uso de verbas do Fundo de Investimentos da
Amazônia - FINAM.

22.06.2001, ao Deputado LUIZ BITTENCOURT, encaminhando
cópia do Aviso na 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 369, de
31.05.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nO 336, de 1999.

22.06.2001, ao Deputado MIRO TEIXEIRA, encaminhando cópia do
Aviso nO 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 190, de 23.05.01, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.055, de 2000.

22.06.2001, ao Deputado PAULO JOSÉ GOUVÊA, encaminhando
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cópia do Aviso n° 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 133, de
29.05.2001, do Ministério da Oefesa, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.123, de 2000.

22.06.2001, ao Deputado CORIOLANO SALES, encaminhando
cópia do Aviso n° 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 513, de
30.05.2001, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.159, de 2000.

22.06.2001, à Deputada NICE LOBÃO, encaminhando cópia do
Aviso nO 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n° 54, de 04.06.2001. do
Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.184, de 2000.

22.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 520, de
31.05.2001, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.291, de 2000.

22.06.2001, ao Deputado ABELARDO LUPION, encaminhando
cópia do Aviso nO 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 07, de
08.06.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.450, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado MARCO CINTRA, encaminhando cópia do
Aviso n° 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 108, de 08.06.01, do
Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nO 1.458, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado ODELMO LEÃO, encamInhando cópia do
Aviso nO 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 25, de 07.06.01, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.526, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado NELSON PELLEGRINO, encaminhando
cópia do Aviso nO 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 489, de
06.06.01, do Gabinete de Segurança Institucional, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.528, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso n° 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 489, de 06.06.01, do
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Gabinete de Segurança Institucional, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.528, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado MOACIR MICHELETIO, encaminhando
cópia do Aviso nO 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 26, de
07.06.01, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.564, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso nO 646/C.Civil, de 20.06.01, da Casa
Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 547,
de 06.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.578, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado GERALDO MAGELA, encaminhando cópia
do Aviso n° 153/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 2.806, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 153/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 2.806, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso n° 159/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.095, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado FEU ROSA, encaminhando cópia do Aviso
nO 158/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.127, de2001.

22.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 256/MI, de 13.06.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.215, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado VICENTE CAROPRESO, encaminhando
cópia do Aviso n° 152/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e
Energia. solicitando prazo adicional de 30 dias para resposta ao
Requerimento de Informação nO 3.228, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO,
encaminhando cópia do Aviso n° 151/MME, de 21.06.01, do
Ministério de Minas e Energia, solicitando prazo adicional de 30 dias
para resposta ao Requerimento de Informação nO 3.232, de 2001.
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encaminhando
Ministério dos

os quesitos

1873,

'1874,

1875,

1876,

1877,

1878,

1879,

1880,

1881,

1882,

22.06.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 160/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.233, de 2001.

22.06.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Aviso nO 577/MJ, de 21.06.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.244, de 2001.

22.06.2001, à COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, encaminhando cópia do Ofício
n° . 262/MI, de 18.06.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.376, de 2001.

26.06.2001, ao Deputado AGNELO QUEIROZ, encaminhando cópia
do Aviso nO 695-C.Civil, de 25.06.01, do Gabinete da Casa Civil da
Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.213, de 2001.

26.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. encaminhando
cópia do Ofício nO 169/GAB-MCT, de 25.06.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.214, de 2001.

26.06.2001, ao Deputado GERALDO MAGELA, encaminhando cópia
do Ofício nO 058/MinC, de 22.06.01, do Ministério da Cultura,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.230, de 2001.

28.06.2001, ao Deputado JOSÉ DIRCEU, encaminhando cópia do
Ofício nO 783/GM/MMA, de 25.06.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 2.852, de 2001.

28.0ô.2001, ao Deputado GONZAGA PATRIOTA,
cópia do Aviso nO 653/GM/MT, de 26.06.01, do
Transportes, prestando esclarecimentos sobre
constantes do RI nO 3.087, de 2001.

28.06.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Oficio nO 784/GM/MMA, de 25.06.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.293, de 2001.

28.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.756, de 2001, de autoria dos
Deputados HAROLDO LIMA e ALDO ARANTES, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Relações



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-Feira 26 45767

1883,

1884,

1885,

1886,

1887,

1888,

1889,

1890,

1891,

Exteriores, a realização de estudos para se proceder à restauração
do intercâmbio comercial e diplomático com a Republica do Iraque.

28.06.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.377. de 2001, de autoria do
Deputado CARUTO MERSS, no âmbito da Secretaria de Patrimônio
da União, acerca dos bens imóveis da União em Joinville, Santa
Catarina.

28.06.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI n°
3.378, de 2001, de autoria do Deputado ORLANDO FANTAZZINI,
no âmbito do Comando da Aeronáutica. sobre diversos aspectos de
administração da INFRAERO.

28.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.380, de 2001, de autoria dos Deputados WALTER
PINHEIRO e JORGE BITTAR, sobre convênio finnado entre a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e a União Postal
Universal- UPU.

28.06.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.381, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS,
sobre a construção da linha O1, trecho São Leopoldo/Novo
Hamburgo.

28.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.382, de 2001, de autoria do Deputado IVAN PAIXÃO, sobre a
concorrência internacional nO 19/1999.

28.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 3.383, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, sobre o desmatamento em áreas pertencentes ao Parque
Nacional da Amazônia, no Municípío de Itaituba-PA.

28.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI n° 3.384, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, sobre o aparecimento de mancha de óleo na parte norte
da Bacia de Campos.

28.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.385, de 2001, de autoria do Deputado ARY KARA, com a
finalidade de complementar ou esclarecer as respostas contidas no
Requerimento de Infonnação n° 2.727, de 2000, acerca do disposto
nos arts. 76 e 315 da Lei n° 8.503/97, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro - eTB.

28.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.386, de 2001 r de autoria do Deputado ARY KARA, solicitando
complementação da resposta do RI nO 2.646/00, acerca do disposto
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1892,

1893,

1894,

1895,

1896,

1897,

1898,

1899,

no art. 320 e parágrafo único da Lei nO 9.503/97, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

28.06.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.387, de 2001, de autoria do Deputado ARY KARA, solicitando
complementação da resposta do RI nO 2.647100, acerca do disposto
no art. 78 e parágrafo único da Lei nO 9.503/97, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro - CTB.

28.06.2001, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, encaminhando cópia do RI nO 3.388, de 2001, de
autoria do Deputado FREIRE JÚNIOR, relativo às ações realizadas
por tropas do Exército Brasileiro, no Estado do Tocantins, com vistas
reprimir a greve da Polícia Militar do Estado.

28.06.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.389, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, no âmbito da extinta SUDAM, acerca da Empresa Rio
do Norte S.A.

28.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.390, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
no âmbito do Banco Central do Brasil, acerca de verbas do
PROGER, liberadas através do Banco do Brasil, no Estado do
Amazonas.

28.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.391, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN,
no âmbito do Banco Central do Brasil, acerca de verbas do
PROGER, liberadas através da Caixa Econômica Federal, no Estado
do Amazonas.

28.06.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.392, de 2001, de autoria do Deputado UNO ROSSI, sobre
contratos firmados entre o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem e diversas empresas, com a finalidade de restaurar a
Rodovia BR 174, no Estado do Mato Grosso do Sul.

28.06.2001. ao Ministério de Minas e Energia. encaminhando cópia
do RI n° 3.393, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS,
no âmbito da ELETROBRÁS, acerca do contrato firmado entre a
Companhia Energética de Alagoas - CEAL e a empresa Elétrica
Instalações e Comércio Ltda.

28.06.2001, ao Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando
cópia do RI nO 3.394, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO
CALDAS, sobre medidas adotadas pela EMBRATUR no que
concerne a desvios e malversação de recursos repassados ao DER
do Estado de Alagoas.
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1900,

1901,

1902,

1903,

1904,

1905.

1906,

1907,

1908,

1909,

1910,

28.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.396, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
AFONSO, sobre o racionamento de energia nas empresas de
telefonia.

28.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.397, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO,
referente ao alto índice de mortalidade infantil no nordeste do país.

28.06.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.398, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ ANTÔNIO
ALMEIDA e outros, sobre serviços especiais terceirizados.

28.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.399, de 2001, de autoria do Deputado RUBENS FURLAN,
sobre o ensino superior público no Brasil.

28.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.400. de 2001. de autoria do Deputado RUBENS
FURLAN, sobre aspectos relacionados ao setor elétrico nacional.

28.06.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.401, de 2001, de autoria do Deputado RUBENS FURLAN,
referente ao serviço militar obrigatório.

28.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.402, de 2001, de autoria do Deputado RUBENS FURLAN,
sobre o ensino superior privado no Brasil.

28.06.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.403, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO,
referente à falta de vacinas em vários postos de saúde no Rio de
Janeiro.

28.06.2001, ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.404, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO FERRAÇO,
sobre a autorização de cursos de nível superior.

28.06.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia do RI n° 3.405, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO FERRAÇO, no âmbito da Presidência da
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, sobre a aplicação
das medidas do Plano Nacional de Racionamento de Energia.

28.06.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.406, de 2001, de autoria do
Deputado AIRTON DIPP, a respeito da gestão dos recursos da
Fundação dos Funcionários da Caixa Econômica Estadual - FUCAE,
entidade de previdência privada dos ex-funcionários da Caixa
Econômica Estadual do Estado do Rio Grande do Sul.
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1911,

1912,

1913,

1914,

1915,

1916,

1917,

1918,

1919,

28.06.2001, ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia do RI na 3.407, de 2001, de autoria do
Deputado PIMENTEL GOMES e outros, âmbito da Presidência da
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, a respeito da
sobretaxa a ser aplicada aos consumidores residenciais que não
cumprirem o plano de racionamento fixado pelo Governo Federal.

28.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.408, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, acerca da troca de turbinas adquiridas para a
construção de usinas termelétricas no Brasil.

28.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI na 3.409, de 2001, de autoria do Deputado PEDRO
PEDROSSIAN, acerca de contratação de empresas para a
construção da plataforma de produção destinada a substituir a P-36,
da PETROBRÁS.

28.06.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.410, de 2001, de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE, sobre obras de melhoria realizadas
nas BRs 292 e 381. no trecho entre Belo Horizonte e Governador
Valadares, em Minas Gerais.

28.06.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.411, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS,
acerca de patrocínios elou incentivos culturais concedidos pela
Caixa Econômica Federal e pela Caixa Seguros, empresa vinculada
ao fundo de pensão dos funcionários da Caixa, FUNCEF.

28.06.2001, ao Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia
do RI nO 3.412, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO
FERRO, acerca da troca dos critérios para a realização de estudos
de impacto ambiental (ElA-RIMA) da soja "Roundup Ready".

28.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.413, de 2001, de autoria da Deputada JANDIRA
FEGHALI, sobre as licitações e contratos realizados pela
PETROBRAS.

28.06.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI n° 3.414, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO
ZICA, a respeito de possíveis investigações feitas nas instalações da
Shell do Brasil, no período de 1978 a 1994.

28.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.415, de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a
respeito da compra de álcool aos usineiros, feita pela PETROBRÁS
e Petrobrás Distribuidora nos anos de 1999, 2000 e 2001.
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1921.

1922,

1923,

1924,

1925,

1926,

1927,

1928,

1929,

1930,

28.06.2001, ao Ministério do Planeiamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI n° 3.416, de 2001, de autoria do
Deputado LUCIANO ZICA. a respeito dos procedimentos para
compra de área pertencente à Rede Ferroviária Federal, localizada
no Município de Hortolândia, Estado de São Paulo, por parte dos
700 moradores que há dez anos nela residem.

28.06.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.430, de 2001, de autoria da COMISSÃO DE MINAS E
ENERGIA, sobre a reestruturação da TRANSPETRO e as possiveis
alterações de toda a estrutura da DTNEST.

28.06.2001, ao Deputado GASTÃO VIE\RA, encaminhando cópia do
Oficio nO 274/MI, de 21.06.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do Rl na
3.085, de 2001.

28.06.2001, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia do
Ofício n° 276/MI, de 26.06.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.140, de 2001.

29.06.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício na 41/GM-MDIC, de 28.06.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.188, de
2001.

29.06.2001. à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 585/MJ, de 28.06.01, do Ministério da Justiça,
solicitando prazo adicional de 30 dias para resposta ao RI n° 3.189,
de 2001.

29.06.2001, ao Deputado ORLANDO FANTAZZIN', encaminhando
cópia do Aviso nO 165/MD. de 28.06.01, do Ministério da Defesa,
respondendo ao RI nO 3.193, de 2001.

29.06.2001, à VANESSA GRAZZIONTIN, encaminhando cópia do
Aviso n° 445/GM, de 28.06.01. do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.128, de
2001.

29.06.2001, à VANESSA GRAZZIONTIN, encaminhando cópia do
Aviso nO 4421GM, de 28.06.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.186, de
2001.

29.06.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso n° 443/GM, de 28.06.01, do Ministério da Saúde,
respondendo ao RI nO 3.191, de 2001 .

29.06.2001, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso n° 444/GM, de 28.06.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
de Informação nOs 3.266 a 3.271 e 3.274, de 2001.
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RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

JUNH012001

Ofício nO 60/MEC,

Aviso n° 190/MF,

Aviso nO 191/MF,

Aviso n° 192/MF,

Aviso nO 193/MF,

Aviso nO 194/MF,

Aviso n° 195JMF,

Aviso nO 196JMF,

Aviso nO 55!MC,

de 01.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.141, de
2001, de autoria do Deputado JAIR MENEGUELLI.

de 01.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.093, de
2001, de autoria do Deputado FREIRE JÚNIOR.

de 01.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.137, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

de 01.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.157, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 01.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.067, de
2001, de autoria do Deputado ARMANDO ABiuo.

de 01.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.148, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 01.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.728, de
2000, de autoria do Deputado JOSÉ ALEKSANDRO.

de 01.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.960, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 04.06.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.908, de
2001. de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.
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Aviso nO 56/MC,

Aviso n° 57/MC,

Aviso nO 58/MC,

Ofício nO 32 G/ARCI
ABC-MREJAPES.

Aviso nO 142/MD,

Aviso nO 202fMF,

Aviso nO 2D3JMF,

Ofício n° 3213
GSIPRlCH

Aviso nO 531/MJ,

Aviso nO 532/MJ,

Aviso nO 533/MJ,

Ofício nO 29/GM/
MOle.

de 04.06.01. do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.969, de
2001, de autoria do Deputado ALCEU COLLARES.

de 04.06.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RJ n° 3.084, de
2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA.

de 04.06.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 1.181, de
1.999, de autoria da Deputada LUlZA ERUNDINA e CELSO
JACOB.

de 05.06.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.069, de
2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

de 05.06.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.059, de 2001, de autoria
do Deputado WILSON BRAGA.

de 05.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.070, de
2001, de autoria do Deputado GERALDO MAGELA.

de 05.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.160, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 05.06.01, do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.083, de 2001, de autoria do
Deputado WOLNEY QUEIROZ.

de 05.06.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.062, de 2001, de autoria
do Deputado BISPO WANDERVAL.

de 05.06.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.158, de 2001, de autoria
do Deputado OLIVEIRA FILHO.

de 05.06.01. do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.178, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTON.

de 06.06.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.182, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN.
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Aviso nO 137, de 06.06.01, do Ministério da Agrícultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.172, de 2001, de autoria do Deputado WILSON SANTOS.

Aviso nO 145/MD, de 06.06.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.065, de 2001, de autoria
do Deputado BISPO WANDERVAL.

Aviso n° 208/MF, de 06.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.081, de
2001, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.

AviSO n° C-327/MD, de 06.06.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.042, de 2001, de autoria
dos Deputados INÁCIO ARRUDA e VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° C-328/MD, de 06.06.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.088, de 2001, de autoria
do Deputado Dr. HELEND.

Aviso nO 54·S/MJ, de 06.06.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os Quesitos constantes do RI n° 3.205, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 549/MJ, de 06.06.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.068, de 2001, de autoria
do Deputado OLIVEIRA FILHO.

Aviso nO 581/GMfMT, de 06.06.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.057, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO MAGNO.

Aviso n° 582/GM/MT, de 06.06.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.683, de
2000, de autoria do Deputado RlCARDO FERRAÇO.

Aviso nO 583/GM/MT, de 06.06.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.951, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

Ofício nO 2441/GM/
MET,

Ofício nO 24421GM/
MET,

Ofício na 2443/GM/
MET,

de 06.06.01, do Ministério Esporte e Turismo, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.080, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZlOTIN.

de 06.06.01, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.144, de
2001, de autoria da Deputada WELLlNGTON DIAS.

de 06.06.01, do Ministério do Esporte e Turismo, respondendo ao
RI n° 2.959, de 2001, do Deputado SÉRGIO MIRANDA.
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Ofício s/n DSFI
ARC-MRE-OACI,

Oficio nO 3"l/GMI
MDIC,

Ofício n° 33/GMI
MDIC,

Aviso nO 131/MME,

Aviso nO 132/MME,

Aviso na 133/MME,

Aviso nO 134/MME,

Aviso na 135/MME,

Aviso nO 136/MME,

Aviso nO 137/MME,

Aviso nO 138/MME,

Aviso n° 139/MME,

de 07.06.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3060/01,
de autoria do Deputado WILSON BRAGA.

de 07.06.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.181, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTlN.

de 07.06.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.184, de 2001, de autoria" do Deputado
SÉRGIO MIRANDA.

de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.063, de
2001, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAl.

de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.066, de
2001, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.

de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.072, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.073, de
2001, de autoria do Deputado FERNANDO FERRO.

de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.078, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.079, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.089, de
2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO.

de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.094, de
2001, de autoria do Deputado FREIRE JÚNIOR.

de 07.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.058, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.
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Aviso n° 2'i 1/MF,

Aviso nO 2'12/MF,

Aviso nO 1'lO/AAPI
GM/MTE,

Oficio n° 1'1 OIMI,

Aviso nO 140/MME,

Aviso nO 142/MME,

Aviso n° 143/MME.

Aviso n° 1401MME,

Carta nO 043J
-MMA-GM,

Aviso nO 152/MD,

Aviso n° 153/MD,

Ofício n° 3~~/GMI

MOle,

de 07.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.176, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

de 07.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.174, de
2001, de autoria do Deputado JAIR BOLSONARO.

de 08.06.01, do Ministério do Trabalho e Emprego. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.875, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO FERRAÇO.

de 08.06.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 3.129, 3.132, 3.134, 3.140,
3.159 e 3.085 de 2001.

de 11.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.164, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

de 11.06.01, do Ministério de Minas e Energia. prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes 00 R\ n° 3.023, oe
2001, de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES.

de 11.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2,956, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 11.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.012, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 12.06.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.173, de
2001, de autoria do Deputado ROBERTO ROCHA.

de 12.06.01, do Ministério da Defesa, prestando esc\arecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.928, de 2001, de autoria
do Deputado SÉRGIO NOVAIS,

de 12.06.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do R\ n° 3.168, de 2001, de autoria
do Deputado LUIZ SÉRGIO.

de 13.06.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.227, de 2001, de autoria do Deputado
EDUARDO CAMPOS.
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Ofício n° 6~~/MEC,

Ofício nO 63/MEC,

Ofício n° 256/MI,

Ofício nO 257JMI,

Ofício n° 258/MI,

Aviso nO 561JMJ,

Aviso n° 562/MJ,

Ofício nO 262JMI,

Aviso n° 415/GM,

Aviso n° 41G/GM,

Aviso nO 4111GM,

Aviso nO 231/MF,

Aviso nO 23;~/MF,

de 13.06.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.847, de
2001, autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.

de 13.06.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.962, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 13.06.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.215, de
2001. de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 13.06.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.134, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 13.06.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.129, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 13.06.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.821, de 2001, de autoria
do Deputado ARY KARA.

de 13.06.01, do Ministério da Justíça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.820, de 2001, de autoria
do Deputado ARY KARA.

de 18.06.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.376, de
2001. de autoria da COMISSÃO DA AMAZÔNIA E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

de 18.06.01, do Ministério da Silúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.180, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 18.06.01, do Ministério da Saúde. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.206, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 18.06.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.209, de 2001, de autoria
do Deputado ARMANDO ABfuo.

de 19.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.163, de
2001, de autoria do Deputado MILTON TEMER.

de 19.06.01, do Ministério da Fazenda, prestando
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esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.165, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.

Aviso nO 418/GM. de 19.06.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.179, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 646-C.Civil. de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 369, de 31.05.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 336, de 1999, de
autoria do Deputado LUIZ BITIENCOURT.

Aviso nO 646-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 190, de 23.05.01, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.055, de 2000, de autoria do Deputado
MIRO TEIXEIRA.

Aviso nO 646-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 133, de 29.05.01, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.123,
de 2000, de autoria do Deputado PAULO JOSÉ GOLVEIA.

Aviso nO 646-e.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 513, de 30.05.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.159,
de 2000, de autoria do Deputado CORIOLANO SALES.

Aviso nO 646-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 54, de 04.06.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.184, de 2000, de autoria da Deputada NICE LOBÃO.

Aviso nO 646-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 520, de 31.05.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.291,
de 2000, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 646-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 7, de 08.06.01, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.450, de 2001, de autoria do Deputado ABELARDO
LUPION.

Aviso n° 64G-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 108, de 08.06.01 J do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.458, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS
CINTRA.
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Aviso nO 646-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 25, de 07.06.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.526, de 2001, de autoria
do Deputado ODELMO LEÃO.

Aviso nO 646-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 489, de 06.06.01, do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.528, de 2001, de autoria
dos Deputados NELSON PELLEGRINO e LUCIANO ZICA.

Aviso n° 646-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 26, de 07.06.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.564, de 2001, de autoria
do Deputado MOACIR MICHELETTO.

Aviso nO 645-C.Civil, de 20.06.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 547, de 06.06.01, do Ministério da
Justiças, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.578,
de 2001, de autoria do Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

Aviso nO 151/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.232, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO.

Aviso n° 152/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.228, de
2001, de autoria do Deputado VICENTE CAROPRESO.

Aviso n° 153/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do R' nO 2.806, de
2001, de autoria do Deputado VICENTE CAROPRESO.

Aviso nO 158/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.127. de
2001, de autoria do Deputado FEU ROSA.

Aviso n° 159/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.095, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n° 160/MME, de 21.06.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.233, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Ofício nO 274/MI, de 21.06.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.085, de
2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA.
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Aviso n° 577/MJ,

Ofício n° 58/MinC,

Ofício nO 1691
GAB/MCT,

Aviso nO 695-C.Civil ,

Ofício nO 7831
GM/MMA,

Ofício n° 7841
GM/MMA,

Ofício nO 276/MI,

de 21.06.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.244, de 2001, de autoria
do Deputado HERMES PARCIANELLO.

de 22.06.01, do Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.230, de 2001, de autoria
do Deputado GERALDO MAGELA.

de 25.06.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.214, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 25.06.01, do Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.213, de 2001, de autoria do Deputado
AGNELO QUEIROZ.

de 25.06.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.852, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.

de 25.06.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.293, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

de 26.06.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.140, de
2001, de autoria do Deputado PADRE ROQUE.

Aviso nO 653/GM/MT, de 26.06.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.087, de
2001, de autoria do Deputado GONZAGA PATRIOTA.

Oficio nO 411
GM/MDIC,

Aviso nO 165/MD,

Aviso nO 442/GM,

Aviso n° 443/GM I

de 28.06.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.188, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN.

de 28.06.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.193, de 2001, de autoria
do Deputado ORLANDO FANTAZZINI.

de 28.06.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.186, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 28.06.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.191, de 2001, de autoria
do Deputado WELLlNGTON DIAS.
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Aviso nO 444/GM,

Aviso n° 445/GM,

Aviso nO 585/MJ,

Ofício nO 8061
GM/MMA,

Ofício n° 8071
GM/MMA,

Ofício nO 2íO-AlMP,

Ofício nO 27ü-B/MP,

Oficio nO 314/MI,

de 28.06.01, do Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.266 a 3.271 e 3.274, de
2001, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 28.06.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.128, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 28.06.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.189, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 28.06.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.250, de
2001, de autoria do Deputado Dr. ROSINHA.

de 28.06.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesilos constantes do RI nO 3.297, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

de 29.06.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.192, de 2001, de autoria do Deputado WELUNGTON
DIAS.

de 29.06.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.211, de 2001, de autoria do Deputado MARCONDES
GADELHA.

de 29.06.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.343, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
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RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

JULHO/2001

Ofício 1SECM/RI n°

1931,

1932,

1933,

1934,

1935,

1936,

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.667, de 2001, de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, propostas para a
regulamentação da Lei n° 10.177, de 12 de janeiro de 2001 .

06.07.2001, à Procuradoria-Geral da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1.668, de 2001, de autoria do Deputado
WElLlNGTON DIAS, que sugere ao Ministério Público proposta
relativa ao cumprimento do disposto no parágrafo 3°, do artigo 31,
da Constituição Federal.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.669, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO CALDAS, que sugere ao Poder Executivo, através
da Casa Civil da Presidência da República, a instituição do auxílio
adoção para os servidores públicos da União.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.670, de 2001, de autoria do
Deputado ENIO BACCI, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação, adoção do Programa Respire
Bem.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.671, de 2001, de autoria do
Deputado JOVAIR ARANTES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
criação de um banco de dados, organizado por gênero, contendo
infonnações sobre mulheres para atuar em frentes de trabalho.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.672, de 2001, de autoria do
Deputado AVENZUAR ARRUDA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda, a permanência da Agência
da Receita Federal em Cajazeiras, Estado da Paraíba.



Setembro de 2001

1937

1938,

1939,

1940,

1941,

1942,

1943,

DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Quarta-Feira 26 45783

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.685, de 2001, de autoria do
Deputado LUIS CARLOS HEINZE, que sugere ao Poder Executivo.
por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. a
adoção de medidas visando a prorrogação de vencimentos de
dividas rurais em função da queda de renda e adversidades
climáticas.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.686, de 2001, de autoria da
Deputada ANA CORSO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda. mudanças no tratamento
tributário dispensado a máquinas e equipamentos agrícolas.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.687, de 2001. de autoria do
Deputado LUIS CARLOS HEINZE. que sugere ao Poder Executivo.
por intermédio dos Ministérios da Fazenda e da Agricultura e do
Abastecimento. a prorrogação dos vencimentos dos contratos de
financiamento rural. relativos à pecuária, bem como a criação de
linha de crédito de emergência para os pecuaristas do Rio Grande
do Sul.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.688, de 2001. de autoria do
Deputado GASTÃO VIEIRA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
realização de estudos, pela EMBRAPA, nos campos da Baixada
Ocidental Maranhense, mais precisamente nos campos
pertencentes ao Município de São João
Batista - MA.

06.07.2001. à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.689, de 2001, de autoria da
Deputada CELelTA PINHEIRO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, providências no sentido de
investigar o homicídio de que foi vítima o padre italiano Nazareno
Laciolli, em Jauru. Estado do Mato Grosso.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.690, de 2001, de autoria do
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que sugere ao Poder
Executivo providências relativas à divulgação do inventário brasileiro
de emissões de gases de efeito estufa.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República, envia cópia
da Indicação n° 1.691. de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN, sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Saúde, a adoção de providências urgentes para
inclusão do farmacêutico no Programa de Saúde Familiar.
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06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.692, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS. que sugere ao Poder Ex.ecutivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a liberação de verbas pelo
Banco do Nordeste do Brasil para a realização de projeto de
publicação de títulos pela Academia Piauiense de Letras.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.701, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intennédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
a inclusão no Orçamento Geral da União para o ano de 2002, de
recursos financeiros para o Município de Jaguaruna no Estada de .
Santa Catarina.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.702, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Ex.ecutivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, a permanência do Posto da
Polícia Rodoviária Federal, situado na BR 153, Km 92, no Município
de Concórdia, Estado de Santa Catarina.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.703, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
continuidade do Programa Nacional de Agricultura Familiar 
PRONAF, na microregião de Chapecó/SC, com permanência de 09
(nove) municípios já contemplados e a inclusão dos demais 11
(onze) municípios citados.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.704, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
liberação de recursos do Programa Nacional de Agricultura Familiar 
PRONAF, para o Município de Taió - SC.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.705, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, que
não haja discriminação dos proventos dos aposentados e
pensionistas, que o reajuste de 19,53% seja estendido a toda a
categoria, retroagindo a 1° de maio, haja visto que o indice
equivalente à correção inflacionária da categoria é de 46,68%,
correspondendo a uma grande perda do poder aquisitivo.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.706, de 2001, de autoria do
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Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
a inclusão no Orçamento Geral da União, para o ano de 2002, de
recursos no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), para
ampliação dos molhes da barra do rio Mampituba, no Município de
Passo de Torres - se.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.707, de 2001, de autoria do
Deputado FERNANDO CORUJA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, a reconstrução, dentro dos
padrões de segurança que entenda esse Ministério e conseqüente
reativação do Posto da Polícia Rodoviária Federal, dantes situado às
margens da BR 101, na cidade de Itajaí, nas proximidades dos
trevos que dão acesso às cidades de Blumenau (Rodovia Jorge
Lacerda e BR 470), Gaspar, Ilhota e Brusque.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.708, de 2001, de autoria do
Deputado Or. HÉLIO e outros, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a
adoção de providências para permitir que os aposentados e
pensionistas possam definir a agência bancária de sua preferência
para fins de recebimento de seus benefícios.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.709, de 2001, de autoria do
Deputado ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio da Casa Civil da Presidência da
República, a adoção de providências visando a cessão de imóvel do
IBAMA à Universidade Estadual Paulista - UNESP, para implantação
de "campus" universitário.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.710, de 2001, de autoria do
Deputado HAROLDO LIMA, que sugere ao Poder Executivo
providências destinadas a facilitar a utilização de energia solar.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.711, de 2001, de autoria da
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de providências
urgentes para investigar a Empresa Manaus Hotéis e Turismo.

06.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.712, de 2001, de autoria do
Deputado LUIZ DANTAS e outros, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério de Minas e Energia, a implantação de
uma usina termoelétrica em território ala90ano.
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06.07.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando
cópia do Aviso 775/C.Civil, de 03.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso na 576. de
21.06.2001, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 401, de 1999.

957,
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1958, 06.07.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso n° 775/C.Civil, de 03.07.01, da Casa
Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso na 574,
de 19.06.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 564, de 1999.

1959, 06.07.2001, ao Deputado MARCOS DE JESUS, encaminhando
cópia do Aviso 775/C.Civil, de 03.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 392, de
13.06.01, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.085, de 2000.

1960, 06.07.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso 775/C.Civil, de 03.07.01, da Casa
Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso na 50, de
04.06.01, do Ministério da Cultura, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n° 1.474, de 2001.

1961, 06.07.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso na 775/C.Civil, de 03.07.01, da Casa
Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso na 393,
de 13.06.01, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação na 1.490. de 2001.

1962,

1963,

06.07.2001, ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS,
encaminhando cópia do Aviso nO 775/C.Civil, de 03.07.01, da Casa
Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 51, de
04.06.01, do Ministério da Cultura. prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nO 1.542, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 775/C.Civil, de 03.07.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso na 27, de 12.06.01, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.550, de 2001.

1964, 06.07.2001, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminha cópia
do Aviso nO 775/C.Civil, de 03.07.0'1, da Casa Civil da Presidência
da República. anexo, Avíso nO 71, de 25.06.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, respondendo à Indicação nO 1.553, de 2001.

1965, 06.07.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminha cópia
do Aviso n° 247/MF, de 03.07.01, do Minislério da Fazenda,
respondendo ao RI n° 3.095, de 200'1.
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06.07.2001, ao Deputado MILTON TEMER, encaminhando cópia do
Ofício n° 71/MEC, de 02.07.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.153, de 2001.

06.07.2001, à Deputada VANESSA GAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 315/MI. de 29.06.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.159, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando
cópia do Aviso nO 249/MF, de 03.07.01. do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.165, de 2001.

06.07.2001, à Deputada VANESSA GAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício nO 253/MF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.187, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Ofício nO 270-NMP, de 29.06.01. do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.192, de 2001.

06.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 248/MF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.202, de 2001.

06.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 254/MF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.204, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Ofício nO 257/MF, de 04.07.01, do Ministério da Fazenda.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.208, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado JOÃO COSER, encaminhando cópia do
Ofício nO 257/MF, de 04.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.208, de
2001.

06.07.2001, ao Deputado MARCONDES GADELHA, encaminhando
cópia do Ofício n° 270-B/MP, de 29.06.01, do Ministério
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.211, de 2001.
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06.07.2001, ao Deputado MARCOS CINTRA, encaminhando cópia
do Ofício nO 70/MEC, de 02.07.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.212, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado CORIOLANO SALES, encaminhando
cópia do Oficio nO 250/MF. de 03.07.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.219, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado CLEMENTINO COELHO, encaminhando
cópia do Ofício nO 252/MF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.229, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado LUIZ SÉRGIO, encaminhando cópia do
Ofício nO 246JMF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.231, de
2001.

06.07.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Ofício nO 806/GM/MMA, de 28.06.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.250, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado LUIZ ALBERTO, encaminhando cópia do
Ofício n° 721MEC, de 02.07.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.260, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO,
encaminhando cópia do Aviso nO 245/MF, de 03.07.01, do Ministério
da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.196, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Ofício nO 807/GM/MMA, de 28.06.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.297, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado AVENZOAR ARRUDA, encaminhando
cópia do Ofício n° 59/MF. de 03.07.01, do Ministério da Cultura,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.307, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Ofício n° 69/MEC, de 02.07.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.318, de 2001.
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06.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia·
do Ofício nO 273/MP, de 04.07.0'1, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.320, de 2001.

06.07.2001, ao Deputado DR. ROSINHA. encaminhando cópia do
Ofício n° 42/GM-MDIC, de 04.07.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.332, de
2001.

06.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 314/MI, de 29.06.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.343, de 2001.

09.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.693, de 2001, de autoria do
Deputado CARLlTO MERSS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de campanha e
educativa para divulgação de lei aprovada.

09.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.694, de 2001, de autoria do
Deputado OLIVEIRA FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a criação de Centros de
Atendimento ao Idoso (Centros de Referência).

09.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.695, de 2001. de autoria do
Deputado ADÃO PRETTO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário. a adoção de
medidas relativas à viabilização da agricultura familiar, atingida pela
situação de seca.

09.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.697, de 2001, de autoria do
Deputado NEUTON LIMA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a concessão de incentivos
para a aquisição da casa própria pelos servidores públicos.

09.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nQ 1.698, de 2001, de autoria do
Deputado DILCEU SPERAFICO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda que seja vedada a
cobrança, ao portador legitimado, de qualquer taxa ou tarifa pela
apresentação de cheque sem suficiência de fundos.

09.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.699, de 2001, de autoria do
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Deputado DILCEU SPERAFICO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Educação, a criação da Escola
Agrotécnica Federal de Toledo, no Estado do Paraná.

09.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República, encaminha
cópia da Indicação nO 1.700, de 2001, de autoria do Deputado
FERNANDO CORUJA. sugerindo ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a permanência do Posto da
Polícia Rodoviária Federal, em Santa Catarina, entre os quais, os de
Tubarão (BR 101), Guaramirim (BR 280), Vacas Gordas (BR 116) e
a reativação da PRF de São José do Cedro (BR 163).

11.07.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminha cópia do
RI n° 3.417, de 2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO, a respeito dos investimentos realizados pelos
concessionários dos serviços públicos de energia elétrica,
especialmente pelos novos proprietários das empresas privatizadas.

11.07.2001, ao Ministério da Saúde, envia cópia do RI nO 3.418, de
2001, de autoria do Deputado ÁTILA LINS, sobre municipios
contemplados com recursos extra-orçamentários do Ministério da
Saúde. objetivos e valor dos convênios.

11.07.2001, ao Ministério de Minas e Energia, envia cópia do RI n°
3.419, de 2001, de autoria do Deputado HAROLDO LIMA, sobre
gasoduto Brasil-Bolívia e termos do acordo celebrado entre os dois
países para a aquisição e transporte dos gás natural boliviano.

11.07.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.421, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, no âmbito da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre a fiscalização de
medicamentos.

11.07.2001, ao Ministério dos Transportes. encaminha cópia do RI
nO 3.422, de 2001, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS,
sobre a duplicação da BR-232 que liga a cidade de Recife ao interior
do Estado.

11.07.2001. ao Ministério da Educação, encaminhando cópia do RI
nO 3.423, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS,
sobre convênio firmado pelo Ministério com a Prefeitura Municipal de
Morporá, Estado da Bahia.

11.07.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
envia cópia do RI nO 3.427, de 2001, de autoria do Deputado
WELLlNGTON DIAS, sobre convênio n° 110/92 SERPRE/MPO.

11.07.2001, ao Ministério da Integração Nacional, envia cópia do RI
n° 3.428, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS,
sobre convênio nO 344482.
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2004,

2005,

2006,

2007,

2008,

2009.

2010,

2011.

2012,

2013,

11.07.2001, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.429, de 2001, de autoria
do Deputado MILTON TEMER, sobre empréstimo de dinheiro
público ao VIVACRED, pelo BNDES.

11.07.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.431, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS,
solicitando o envio do relatório da consultoria Booz-Allen que trata
da reestruturação dos bancos oficiais federais.

11.07.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.432, de 2001, de autoria do
Deputado DR. ROSINHA, sobre entidades filantrópicas.

11.07.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.433, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA,
acerca do cumprimento das regras legais de controle e circulação do
amianto/asbesto.

11.07.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.434, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA, acerca do
cumprimento das regras legais de controle e circulação do
amianto/asbesto.

11.07.2001, ao Ministério Trabalho e Emprego, encaminhando cópia
do RI nO 3.435, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA,
acerca do cumprimento das regras legais de controle e circulação do
amianto/asbesto.

11.07.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.436, de 2001, de autoria da Deputada LAURA CARNEIRO, sobre .
os remanescentes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do antigo
Distrito Federal.

11.07,2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI na
3.437, de 2001, de autoria do Deputado LUIS EDUARDO
GREENHALGH, a respeito da prisão, na Colômbia, do brasileiro
João França Pinheiro, natural de São Gabriel da Cachoeira - AM.

11.07.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.438, de 2001, de autoria dos Deputados MAX ROSENMANN
e AIRTON ROVEDA, acerca da concessão de ferrovias no Estado
do Paraná.

1'1.07.2001, ao Ministério de Minas e Energia. envia cópia do RI nO
3.439, de 2001, de autoria do Deputado IVAN PAIXÃO, referente
às correções das tarifas de energia elétrica e aos custos impostos às
empresas governamentais geradoras de energia, decorrentes da
crise e das obrigações contraídas por essas Companhias nos
Contratos Iniciais de Compra e Venda de Energia Elétrica.
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2014,

2015,

2016,

2017,

2018,

2019,

2020,

2021,

2022,

2023,

11.07.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.442, de 2001, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA,
sobre receitas arrecadadas pela Un\ão.

11.07.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.443, de 2001, de autoria do
Deputado AVENZOAR ARRUDA, sobre as despesas públicas.

11.07.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.444, de 2001, de autoria do
Deputado AVENZOAR ARRUDA, sobre as despesas gerais.

11.07.2001, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando cópia do RI n° 3.445, de 2001, de autoria do
Deputado PEDRO VALADARES, sobre a movimentação· dos
recursos do Banco do Terra.

11.07.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.446, de 2001, de autoria do Deputado RUBENS BUENO,
a cerca dos custos de locação, inspeção, armazenagem, vigilância,
seguros e manutenção, relativos aos equipamentos adquiridos pelo
Governo Brasileiro para a construção da usina de Angra 111, prevista
no Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, de 1975.

11.07.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.447, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS ROLlM, acerca
do montante de recursos orçamentários orçados e efetivamente
liberados aos hospitais da rede das Santa Casas, no Estado do Rio
Grande do Sul.

11.07.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.448, de 2001, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA, no
âmbito do Comando da Marinha, sobre o Fundo de Ensino
Profissional do Maritimo.

11.07.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO .
3.449, de 2001, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO, no âmbito do Comando da Aeronáutica, sobre a data e a
área definitiva a ser desapropriada no Município de Guarulhos para
a construção da terceira pista do Aeroporto Internacional de São
Paulo, Guarulhos.

"t 1.07.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.450. de 2001, de autoria do
Deputado WALTER PINHEIRO, sobre as dívidas do Brasil para com
os organismos internacionais.

12.07.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, envia cópia do Aviso
nO 181/MME, de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
respondendo ao RI nO 2.956, de 2001.
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2024,

2025,

2026,

2027,

2028,

2029,

2030,

2031,

2032,

2033.

2034,

12.07.2001, ao Deputado BISPO RODRIGUES, encaminhando
cópia do Aviso na 1BO/MME, de 05.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.023, de 2 001.

12.07.2001, ao Deputado HERCULANO ANGHINETT',
encaminhando cópia do Aviso nO 174JMME, de 05.07.01, do
Ministério de Minas e Energia. prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.234. de 2001.

12.07.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso na 173/MME, de 05.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclar~cimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.238, de 2001.

12.07.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício na 68fMEC, de 02.07.01, do Ministério da Educação.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.234, de 2001.

12.07.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso na 171fMME, de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do R\ nO
3.248, de 2001.

12.07.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso n° 172/MME, de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.249, de 2001 ,

12.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 450/GI\Ii, de 04.07.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do R\ na
3.257, de 2001.

12.07.2001. ao Deputado ORLANDO DE8CON81. encaminha cópia
do Aviso nO 177/MME, de 05.01.01, do Ministério de Minas e
Energia, que responde ao RI n° 3.282, de 2001.

12.07.2001, ao Deputado ÁTILA LINS, encaminha cópia do Aviso n°
176/MME, de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
respondendo ao RI nO 3.288, de 2001.

12.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminha cópia do
Aviso nO 178fMME, de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
respondendo ao RI nO 3.298, de 2001.

12.07.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminha cópia do
Aviso nO 179/MME. de 0507.01, do Ministério de Minas e Energia,
respondendo ao RI nO 3.301, de 2001.
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2035,

2036,

2037,

2038,

2039,

2040,

2041,

2042,

2043,

2044,

12.07.2001. à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 170/MME, de 05.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.338, de 2001.

12.07.2001, ao Deputado PEDRO CELSO, encaminhando cópia do
Aviso nO 169/MME, de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.349, de 2001.

12.07.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Aviso n° 451/GM, de 04.07.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.397. de
2001.

16.07.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Oficio nO 866/GM/MMA, de 12.07.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.029, de 2001.

16.07.2001, à Deputada RITA CAMATA, encaminhando cópia do
Aviso nO 734/GM/MT, de 10.07.01, do Ministério dos Transportes.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.120, de 2001.

16.07.2001, ao Deputado JOÃO MAGNO, encaminhando cópia do
Aviso nO 735/GM/MT, de 10.07.0 i , do Ministério dos Transportes.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.162, de 2001.

16.07.2001, ao Deputado JOÃO MAGNO, encaminhando cópia do
Aviso nO 736/GM/MT, de 10.07.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.175, de 2001.

16.07.2001, à Deputada TELMA DE SOUZA. encaminhando cópia
do Aviso nO 737/GM/MT, de 10.07.0 i, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.198, de 2001.

16.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 453/Givl, de 09.07.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.216, de 2001.

16.07.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Aviso nO 455/GM, de 09.07.01, do Ministério da Saúde, .
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.246, de 2001.
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2045,

2046,

2047,

2048,

2049,

2050,

205'1,

2052,

2053,

2054,

16.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 275/GF, de 13.07.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.285, de 2001.

16.07.2001, ao Deputado CIRO NOGUEIRA, encaminhando cópia
do Aviso nO 691/MJ, de 06.07.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.286, de
2001.

16.07.2001, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando
cópia do Aviso n° 277/MF, de 13.07.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO .
3.290, de 2001.

16.07.2001, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando
cópia do Aviso nO 276JMF. de 13.07.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.291, de 2001.

16.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Oficio n° 41 ARC-MRE-ALCA, de 06.07.01, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.294, de 200·j.

16.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso nO 689/MJ, de 06.07.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.296, de
2001.

16.07.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso nO 456/GM, de 09.07.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do Rl nO 3.302, de
2001.

16.07.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso nO 867/GM/MMA, de 12.07.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.303, de 2001.

16.07.2001, ao Deputado AVENZOAR ARRUDA, encaminhando
cópia do Aviso nO 166, de 06.07.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esc\aíecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.308, de 200'1.

16.07.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso nO 173, de 06.07.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.313. de 200'j.
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2055,

2056,

2057,

2058,

2059,

2060,

2061,

2062,

2063.

2064,

16.07.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Ofício n° 44/GM-MDIC, de 13.07.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.329, de
2001.

16.07.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso n° 457, de 09.07.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.330, de
2001.

16.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIONTIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 43fGM-MDIC. de 12.07.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.335, de
2001.

16.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIONTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 688/MJ, de 06.07.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.336, de 2001.

16.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIONTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 687/MJ, de 06.07.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.345, de 2001.

16.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIONTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 454/GM, de 09.07.01, do Ministério da Saúde.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.346, de 2001.

16.07.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminha cópia
do Aviso n° 183/MME, de 11.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, que responde ao RI nO 3.348, de 2001.

16.07.2001, à Deputada LUCI CHOINACKI, encaminhando cópia do
Aviso nO 164, de 09.07.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.357, de 200'1

16.07.2001, ao Deputado JAIR MENEGULLI, encaminhando cópia
do Aviso n° 733/GM/MT. de 10.07.0 \, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.370, de 2001.

19.07.2001, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando cópia do
Aviso nO 206, de 11.07.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.207, de 2001.



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-Feira 26 45797

2065,

2066,

2067,

2068,

2069,

2070,

2071,

2072,

2073,

2074,

19.07.2001, ao Deputado MILTON TEMER, encaminhando cópia do
Ofício nO 43 SG/DAEX/CJ/MREiAEFI-APAT, de 06.07.01, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nO 3.259, de 2001.

19.07.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso nO 203, de 11.07.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.333, de 2001.

19.07.2001, ao Deputado ÁTILA LINS, encaminhando copia do
Ofício nO 79/MEC, de '18.07.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.354, de 2001.

19.07.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso n° 205, de 11.07.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os Quesitos
constantes do RI nO 3.360, de 2001.

19.07.2001, à Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, encaminhando
cópia do Ofício n° 205/GAB-MCT, de 17.07.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando esdarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.326, de 2001.

19.07.2001. ao Deputado PAULO DELGADO, encaminhando cópia
do Ofício nO 483/GM, de 17.07.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.363, de
2001.

19.07.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Ofício
n° 078/MEC, de 18.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.365, de
2001.

19.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Ofício nO 206/GAB-MCT. de 17.07.01. do Ministério da
Ciência e Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.369, de 2001.

19.07.2001, ao Deputado RUBENS FURLAN, encaminhando cópia
do Ofício n° 76/MEC, de 18.07.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 3.399 e 3.402, de 2001.

19.07.2001, ao Deputado RICARDO FERRAÇO, encaminhando
cópia do Ofício n° aO/MEC, de 18.07.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
':t .Mll1 no ?()n1
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2075,

2076,

2077,

2078,

2079,

2080,

2081,

2082,

2083,

2084,

20.07.2001, ao Deputado ARY KARA, encaminhando cópia do Aviso
n° 738/MJ, de 19.07.01. do iVlinistério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.013, de
2001.

20.07.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Ofício nO 75/MEC. de 18.07.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.253, de 2001.

20.07.2001, à Deputada ÂNGELA GUADAGNIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 190/MO, de 18.07.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.350, de 2001.

20.07.2001, ao Deputado RUBENS FURLAN, encaminhando cópia
do Aviso n° 189/MO, de 18.07.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.401, de 2001.

24.07.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Ofício nO 903/GM/MIV1A, de 18.07.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.210. de 2001.

24.07.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Oficio nO 195/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.311, de 2001.

24.07.2001. ao Deputado JORGE 8ITIAR, encaminhando cópia do
Aviso nO 1901MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI na
3.314. de 2001.

24.07.2001, ao Deputado ALEXANDRE CARDOSO, encaminhando
cópia do Aviso n° 191/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3.315, de 2001.

24.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso n° 196/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.316, de 2001.

24.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso n° 197/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecímentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 3.317, de 2001.
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2085,

2086,

2087,

2088,

2089,

2090,

2091,

2092,

2093,

2094,

24.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso nO 198/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.319, de 2001.

24.07.2001, ao Deputado JORGE PINHEIRO, encaminhando cópia
do Ofício nO 48/DEJlARC-MRE/PEXT-BRAS-PORT, de 20.07.01, do
Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.322, de 2001.

24.07.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 192/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.328, de 2001.

24.07.2001, ao Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO,
encaminhando cópia do Aviso n° 189/MME, de 23.07.01, do
Ministério de Minas e Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.232, de 2001.

24.07.2001, ao Deputado PAULO DELGADO, encaminhando cópia
do Aviso nO 194/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.364, de 2001.

24.07.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
n° 193/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.366, de 2001.

24.07.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 199/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.393, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado JOSÉ ALEKSANDRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 812/GM/MT, de 24.07.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.693, de 2001.

30.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 223, de 26.07.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 2.948, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado OSMAR SERRAGLlO, encaminhando
cópia do Aviso nO 815 GM/MT, de 24'.07.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 2.990, de 2001.
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30.07.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso nO 222, de 26.07.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.197, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Aviso nO 813/GM/MT, de 24.07.01, do
Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.200, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado VICENTE CAROPRESO, encaminhando
cópia do Aviso nO 212/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.228, de 2001.

30.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 744/MJ, de 23.07.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.258, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado ROLAND LAVIGNE, encaminhando cópia
do Aviso nO 197/MD, de 24.07.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.373, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso nO 814JGMJMT, de 24.07.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.381, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado UNO ROSSI, encaminhando cópia do
Aviso nO 811/GM/MT, de 24.07.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.392, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Aviso nO 211/MME, de 24.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.396, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado RUBENS FURLAN, encaminhando cópia
do Aviso na 210/MME, de 24.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 3.400, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 209/MME, de 24.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.408, de 2001.
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30.07.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 208/MME, de 24.06.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes ào
RI nO 3.409, de 2001.

30.07.2001, à Deputada JANDIRA FEGHALI, encaminhando cópia
do Aviso nO 213/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 3.413, de 2001.

30.07.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso nO 215/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.415, de 2001.

30.07.2001, à COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA, encaminhando
cópia do Aviso n° 214/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.430, de 2001.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.619, de 2001, de autoria do
Deputado ANDRE BENASSI, que sugere ao Poder Executivo, por
intennédio do Ministério da Justiça, a consignação de recursos no
Plano Nacional de Segurança visando ao incentivo aos Estados que
atuarem na formação de grupos especiais dedicados a combater o
narcotráfico nas escolas.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.620, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, Que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
adoção de providências no sentido de alterar critério de
enquadramento do produtor familiar na categoria "C" do PRONAF.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.623, de 2001, de autoria do
Deputado LUIZ CARLOS HEINZE, que sugere ao Poder Executivo,
por intennédio dos Ministérios da Agricultura e do Abastecimento do
Ministério da Fazenda, a prorrogação do prazo de vigência do
Programa de Incentivo ao uso de corretivos de solo - PROSOLO 
administrado pelo BNDES.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.713, de 2001, de autoria do
Deputado PEDRO FERNANDES, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, que
seja providenciada a conclusão das obras de reforma do imóvel de
propriedade do INSS, na Av. Pedro 11, Edifício João Goulart, no
centro de São Luís.



45802 Quarta-Feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 200 I

2113,

2114,

2115,

2116,

2117,

2118,

2119,

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.714, de 2001, de autoria do
Deputado ARMANDO ABíuo, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio dos Ministérios da Fazenda, da Agricultura e do
Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, a prorrogação do
prazo para pagamento de parcelas da dívida de agricultores
paraibanos junto ao Banco do Nordeste do Brasil e ao Banco do
Brasil.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.715, de 2001, de autoria do .
Deputado OLIVEIRA FILHO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, que ao fazer campanhas dos
remédios genéticos, informe mais a população quanto a eficácia
desses remédios e alertando sobre os cartéis que existem até
mesmo dentro dos consultórios de alguns médicos que fazem
verdadeiras campanhas contra os genéricos.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.716, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Educação, a destinação de 12 vagas
de professor para a instalação do Campus da Universidade Federal
de Pernambuco, na cidade de Petrolina.

31.07.2001, à Casa Civil da. Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.718, de 2001, de autoria do
Deputado ODELMO LEÃO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Casa Civil da Presidência da República, medidas para
a superação da crise de energia elétrica.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.719, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério de Minas e Energia, sejam realizados
estudos visando à possibilidade de implantação de projeto para
aproveitamento do potencial hidráulico da bacia do rio Parnaíba,
para fins de geração de energia elétrica.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.720, de 2001, de autoria do
Deputado WELLlNGTON DIAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a liberação de recursos
para complementação de obras de asfaltamento em rodovia federal
no Estado do Piauí.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República, envia cópia
da Indicação n° 1.721, de 2001, de autoria da COMISSÃO DE
EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO, sugerindo ao Poder
Executivo, através do Ministério do Planejamento, Orçamento e
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Gestão, o encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei
que disponha sobre a instituição da carreira de preservação cultural
e do correspondente plano de retribuição.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República, envia cópia
da Indicação na 1.722, de 2001, de autoria do Deputado IVAN
PAIXÃO, sugerindo ao Poder Executivo, através do Ministério da
Saúde, que envide esforços para criação de lista de medicamentos
considerados Patrimônio da Humanidade.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.723, de 2001, de autoria do
Deputado MARCOS AFONSO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, providências relativas ao
recolhimento de baterias de aparelhos de telefonia celular.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.724, de 2001, de autoria do
Deputado PEDRO FERNANDES, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, a
recuperação e efetiva utilização de imóvel em São Luis, Estado do
Maranhão.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República, encaminha
cópia da Indicação na 1.726, de 2001, de autoria do Deputado
JORGE ALBERTO, sugerindo ao Poder Executivo a criação de
casas de Recuperação de Drogados.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República, envia copia
da Indicação nO 1.727, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educação, a instituição no calendário escolar, da "Semana da
Cidadania", no âmbito dos diferentes sistemas de ensino.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República, envia cópia
da Indicação nO 1.728. de 2001. de autoria do Deputado DR. HÉLIO, .
sugerindo ao Poder Executivo, através do Ministério de Minas e
Energia a ampliação da redução de IPI na produção de lâmpadas
fluorescentes.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.729. de 2001. de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, alterações na Instrução
Normativa nO 157, de 1998, da Secretaria da Receita Federal.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação na 1.730. de 2001, de autoria do
Deputado OSVALDO REIS, que sugere ao Poder Executivo
a implementação dos acordos e convênios objetivando o
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aproveitamento hídrico dos rios do Estado do Tocantins para
geração de energia elétrica.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.731, de 2001, de autoria do
Deputado MARCOS AFONSO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Comunicações, a instalação de rede
telefônica na localidade de Estrada da Borracha, Município de
Xapuri, Estado do Acre.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.734, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO CALDAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República e Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia
Elétrica - GCE, que sejam estudadas a possibilidade e conveniência
de ser criada agência, de âmbito nacional, destinada a gerir o
desenvolvimento de formas, métodos e processos e o
aproveitamento de fontes energéticas e combustíveis renováveis e
do carvão mineral, destinados à geração de energia elétrica.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.735, de 2001, de autoria do
Deputado JOÃO CALDAS, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério de Minas e Energia, que sejam estudadas a
possibilidade e a conveniência de ser criada agência, de âmbito
nacional, destinada a gerir o desenvolvimento de formas, métodos e
processos e o aproveitamento de fontes energéticas e combustíveis
renováveis e do carvão mineral, destinados à geração de energia
elétrica.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.736, de 2001, de autoria da
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a proibição
da importação de substâncias perigosas e outros atos, em conjunto
com o Ministério do Meio Ambiente, em consonância com a
Convenção de Basiléia e suas emendas.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.737, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, o aproveitamento do
baixo nível das águas do Rio São Francisco, para promover as obras
de derrocação dos pedrais e o balizamento do rio dando à hidrovia
do Rio São Francisco 24 horas/dia de navegabilidade.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.738, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO FERRAÇO, que sugere ao Poder Executivo,
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por intermédio da Casa Civil da Presidência da República e da
Câmara de Gestão de Crise de Energia Elétrica - GCE, seja dado
tratamento diferenciado aos condomínios residenciais, no que diz
respeito à imposição de metas e regras de consumo de energia
elétrica.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.739, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO FERRAÇO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio da Casa Civil da Presidência da República e da
Câmara de Gestão de Crise de Energia Elétrica - GCE, seja incluído
na composição da Câmara um Prefeito indicado pela Frente
Nacional dos Prefeitos.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.740, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO FERRAÇO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio da Casa Civil da Presidência da República, a redução
do ICMS incidente sobre operações relativas à energia elétrica.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.741, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO FERRAÇO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio da Casa Civil da Presidência da República e da
Câmara de Gestão de Crise de Energia Elétrica - GCE, a adoção,
em caráter excepcional, do horário de verão nas regiões ameaçadas
de racionamento de energia elétrica.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.742, de 2001, de autoria da
COMISSÃO DE TRABALHO. AÜMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o
encaminhamento à apreciação do Congresso Nacional de projeto de
lei que crie a carreira de preservação cultural e o Plano de Cargos e
Salários do quadro de pessoal do IPHAN, bem como autorize a
convocação de concurso público para preenchimento dos cargos
vagos.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.743, de 2001, de autoria da
COMISSÃO DE TRABALHO, ADMlNISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Cultura, o encaminhamento à apreciação do
Congresso Nacíonal de projeto de lei que crie a carreira de
preservação cultural e o Plano de Cargos e Salários do quadro de
pessoal do IPHAN, bem como autorize a convocação de concurso
público para preenchimento dos cargos vagos.
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31.07.2001, à Casa Civil lia Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.744, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO. que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
adoção de providências a fim de viabilizar o pagamento de sinistros
devido a agricultores do Município eie Ubiratã, Estado do Paraná.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nQ 1.745, de 2001, de autoria do
Deputado DR. HÉLIO. que sugere ao Poder Executivo. por
intermédio do Ministério da Educação, a inclusão do critério 
aprovado no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM para a
seleção do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino.
Superior - FIES.

31 .07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.746, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a alocação de recursos
para a recuperação do trecho da rodovia BR-272, entre as cidades
de Francisco Alves e Iporã, no Estado do Paraná.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.759, de 2001, de autoria do
Deputado PAULO DELGADO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Defesa, que no programa de
reequipamento da Força Aérea sejam levados em conta além da
soberania nacional e os objetivos estratégicos da política de defesa,
a transferência de tecnologia e a geração de empregos no Brasil.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.760, de 2001, de autoria do
Deputado PAULO OCTÁVIO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
elaboração de projeto de lei destinado a instituir, no âmbito dos
órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo Federal, a carreira de Administrador Púb\ico
Federal.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1.761, de 2001, de autoria do
Deputado WALTER PINHEIRO, Que sugere ao Poder Executivo a
apresentação de Projeto de Lei dispondo sobre a indenização ao
ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração
quando de sua exoneração.

31.07.200 i, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.763, de 2001, de autoria do
Deputado RUBENS BUENO, Que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério de Minas e Energia, a inclusão dos
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municípios paranaenses de Jacarezinho e Ribeirão Claro da área de
racionamento de energia elétrica.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicacão nO 1.764, de 2001, de autoria do
Deputado PAULO MOURÓ,O, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente, a criação de unidade de
conservação da natureza na região do encontro das águas dos rios
Tocantins e Araguaia.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.765, de 2001, de autoria do
Deputado ALCEU COLLARES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fa.?enda, a revisão da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto n° 3.777, de 23 de março de 2001, no que diz
respeito à alíquota incidente sobre os produtos da indústria de
mármore e granito, sugerindo a sua redução para 0% (zero por
cento).

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.766, de 2001, de autoria do
Deputado LUIZ CARLOS HEINZE. que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Educação, o encaminhamento de
projeto de lei criando o Programa Especial de Saneamento
Financeiro dos Hospitais Filantrópicos, com equalização dos
encargos financeiros.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.767, de 2001, de autoria do
Deputado DIVALDO SURUAGY, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Esporte e Turismo, a adoção de
medidas relativas ao Programa Nacional de Municipalização do
Turismo - PNMT, do Instituto Brasileiro do Turismo - EMBRATUR.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.768, de 2001, de autoria do
Deputado DIVALDO SURUAGY, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Saúde, a implantação do Programa
Saúde da Família por meio do convênios com os municípios
brasileiros.

31.07.2001 , à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.769, de 2001, de autoria do
Deputado DIVALDO SURUAGY, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, a adot;:ão de medidas de divulgação junto aos
municípios do Programa de Modernização Tributária e Gestão dos
Setores Sociais Básicos - PMT. do Banco do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.



45808 Quarta-Feira 26 OlÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

2152,

2153,

2154,

2155,

2156,

2157,

2158,

2159,

2160,

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.770, de 2001, de autoria do
Deputado DIVALDO SURUAGY, que sugere ao Poder Executivo, .
por intermédio do Ministério da Fazenda, junto ao Conselho
Monetário Nacional, concessão de prazo adicional aos municípios
para se enquadrarem aos limites de gastos da Lei Complementar nO
101, de 4 de maio de 2000.

31.07.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Ind icação nO 1.771, de 2001, de autoria do
Deputado DIVALDO SURUAGY, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Educação, a implantação do
Programa Bolsa Escola nos municípios brasileiros por meio de
convênios.

31.07.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia do
Aviso n° 76/MC, de 27.07.01, do M)nistério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.769, de 2000.

31.07.2001, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
Aviso nO 77/MC, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.940, de 2000.

31.07.2001, ao Deputado GASTÃO VIEIRA, encaminhando cópia do
Aviso nO 78/Me, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.998, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Aviso nO 79/MC, de 27.07.01 t do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.046, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado JOSÉ DIRCEU, envia cópia do Aviso n°
80/Me, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, respondendo
ao RI nO 3.076, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado NEY LOPES, encaminhando cópia do
Aviso nO 81/MC, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.170, de 2001.

31.07.2001. à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 768/MJ. de 27.07.01, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.189, de 2001.



Setembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-Feira 26 45809

2161,

2162,

2163.

2164,

2165,

2166,

2167,

2168,

2169,

2170,

2171,

31.07.2001, ao Deputado AVENZOAR ARRUDA, encaminhando
cópia do Aviso nO 82/MC, de 27.07.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.194, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Aviso nO 229, de 27.07.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.199, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado GASTÃO VIEIRA, encaminhando cópia do
Aviso n° 83/MC, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI n°
3.201, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
nO 84/MC, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.223, de
2001.

31.07.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
nO 85/MC, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.224, de
2001.

31.07.2001, ao Deputado DR. HéLIO, encaminhando cópia do Aviso
nO 86/Me, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.225, de
2001.

31.07.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
nO 87/MC, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes da RI nO 3.226, de
2001.

31.07.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso n° 88/MC, de 27.07.0"1, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.235, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado GILMAR MACHADO, encaminhando cópia
do Aviso nO 89/MC, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.237, de 2001.

(CANCELADO)

31.07.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, envia cópia do Aviso
nO 426/GM, de 27.07.01, do Ministério da Saúde, respondendo ao RI
n° 3.239, de 2001.
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2172,

2173,

2174,

2175,

2176,

2177,

2178,

2179,

2180.

2181,

2182,

2183,

31.07.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso nO 429/GM, de 27.07.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.251, de
2001.

31.07.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 430/GM, de 27.07.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.284, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso n° 767JMJ, de 27.07.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.296, de
2001.

31.07.2001, ao Deputado TILDEN SANTIAGO, encaminhando cópia
do Aviso nO 90/MC, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.299, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE,
encaminhando cópia do Aviso nO 7?OJMJ, de 27.07.01, do Ministério
da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.321, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado RICARDO IZAR, encaminhando cópia do
Aviso n° 771/MJ, de 27.07.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.356, de
2001.

31.07.2001, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, envia cópia
do Aviso n° 769/MJ, de 27.07.01, do Ministério da Justiça,
respondendo RI n° 3.359, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado FREIRE JUNIOR, encaminhando cópia do
Ofício nO 458-GSIPRlCH, de 26.07.01, do Gabinete de Segurança
Institucional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.388, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado RICARDO FERRAÇO, encaminhando
cópia do Aviso n° 863-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.405, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado PIMENTEL GOMES, encaminhando cópia
do Aviso n° 864-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da presidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.407, de 2001.

31.07.2001, ao Deputado ÁTILA LINS, encaminhando cópia do
Aviso nO 427/GM, de 27.07.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.418, de
2001.

31.07.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminhando cópia do Aviso
nO 428/GM, de 27.07.01, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3,421, de
2001.
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RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

JULHO/2001

Oficio nO 68/MEC,

Ofício nO 69/MEC,

Ofício n° 70/MEC,

Oficio nO 7 '1IMEC,

Ofício n° 7:?/MEC,

Ofício nO 3-í 5/MI,

Ofício nO 59,

Aviso n° 245/MF,

Aviso n° 246/MF,

Aviso n° 247/MF,

de 02.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.243, de
2001, de autoria do Deputado HERMES PARCIANELLO.

de 02.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO 3.318, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

de 02.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.212, de
2001 , de autoria do Deputado MARCOS CINTRA.

de 02.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.153, de
2001, de autoria do Deputado MILTON TEMER.

de 02.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.260, de
2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO.

de 02.07.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.159, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 03.07.01, do Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.307, de
2001, de autoria do Deputado AVENZOR ARRUDA.

de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.196, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO.

de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.231, de
2001, de autoria do Deputado LUIZ SÉRGIO.

de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.095, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA
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Aviso nO 248/MF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.202, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso n° 249/MF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.165, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.

Aviso n° 250/MF. de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.219, de
2001, de autoria do Deputado CORIOLANO SALES.

Aviso nO 2b2/MF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.229, de
2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.

Aviso nO 2b3/MF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.187, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 2b4/MF, de 03.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.204, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 775-C.Civil, de 03.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 576, de 21.06.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre Indicação nO 401, de
1999, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

Aviso n° 775-C.Civil, de 03.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 574, de 19.06.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre Indicação nO 564, de
1999. de autoria do Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

Aviso nO 775-C.Civil, de 03.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 392, de 13.06.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre Indicação n°
1.085, de 2000, de autoria do Deputado MARCOS DE JESUS.

Aviso n° 775-C.Civil, de 03.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 50, de 04.06.01, do Ministério da
Cultura, prestando esc\arecimentos sobre Indicação nO 1.474,
de 2001, de autoria do Deputado RONALDO VASCONCELLOS.

Aviso n° 775-C.CiviJ, de 03.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 393, de 13.06.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre Indicação nO
1.490, de 2001, de autoria do Deputado RONALDO
VASCONCELLOS.
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Aviso n° T!5-C.Civil,

Aviso nO TI5-C.Civil,

Aviso nO T?S-C.Civil,

Oficio n° 4,~/GM/

MDIC,

Aviso nO 257/MF,

Ofício nO 273/MP,

Aviso nO 450/GM,

Aviso nO 461/GM,

Aviso n° 169/MME,

Aviso nO 170/MME,

Aviso nO 17"1/MME,

de 03.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republíca que
envia cópia do Aviso nO 71, de 25.06.01, do Ministério da
Ciência e Tecnologia. prestando esclarecimentos sobre
Indicação nO 1.553, de 2001, de autoria do Deputado BISPO
WALDERVAL.

de 03.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 51, de 04.06.01, do Ministério da
Cultura. prestando esclarecimentos sobre Indicação nO 1.542,
de 2001, de autoria do Deputado RONALDO VASCONCELOS.

de 03.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 27, de 12.06.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre Indicação nO 1.550, de 2001, de autoria
do Deputado JOÃO CALDAS.

de 04.07.01. do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.332, de 2001, de autoria do Deputado DR.
ROSINHA.

de 04.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.208, de
2001, de autoria dos Deputados JOÃO COSER e FERNANDO
FERRO.

de 04.07.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 3.320, de 2001, de autoria do Deputado
NILSON MOURÃO.

de 04.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.257, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 04.07.01. do Ministério da Saúde. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.397, de 2001. de autoria
do Deputado MARCOS AFONSO.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.349, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO CELSO.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.338, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.248. de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.
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Aviso n° 172/MME,

Aviso nO 1"l3/MME,

Aviso nO 1/4/MME,

Aviso nO 176/MME,

Aviso nO 177/MME,

Aviso nO 178/MME,

Aviso nO 179,

Aviso nO 180/MME,

Aviso nO 181/MME,

Ofício n° 41/ARC
/MRE-ALCA,

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.249, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.238, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.234, de
2001, de autoria do Deputado HERCULANO ANGHINETTI.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.288, de
2001, de autoria do Deputado ÁTILA LINS.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.282, de
2001, de autoria do Deputado ORLANDO DESCONSI.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.298, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.301, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

de 05.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.023, de
2001, de autoria do Deputado BISPO RODRIGUES.

de 05.07.01. do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.956, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 06.07.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.294, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

Ofício nO 43SG/DAEX de 06.07.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
CJ-MREJAEFI.APAT. esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.259, de

2001, de autoria do Deputado MILTON TEMER.

Aviso n° 164,

Aviso n° 166.

de 06.07.01, do Ministério da Agricultura, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.357, de
2001, de autoria da Deputada LUCI CHOINACKI.

de 06.07.01, do Ministério da Agricultura, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.308, de
2001, de autoria da Deputada AVENZOAR ARRUDA.
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Aviso na 6~.~7/MJ,

Aviso n° 6B8/MJ,

Aviso nO 639/MJ,

Aviso n° 6n1/MJ,

Aviso na 4~13/GM,

Aviso nO 464/GM,

Aviso n° 4!;5/GM,

Aviso na 4b6/GM.

Aviso n° 457/GM,

Aviso na 173,

de 06.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.345, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZ\OT\N.

de 06.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.336, de 200'1, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 06.07.01. do Ministério da Justiça. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.296, de 2001, de autoria
da Deputada NILSON MOURÃO.

de 06.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.286, de 2001, de autoria
do Deputado CIRO NOGUEIRA.

de 09.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do R\ na 3.216, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 09.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.346, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 09.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.246, de 2001, de autoria
do Deputado HERMES PARCIANELLO.

de 09.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos conslantes do RI na 3.302, de 2001, de autoria
do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 09.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.330, de 2001, de autoria
do Deputado DR. ROSINHA.

de 10.07.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 3.313, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO
CORUJA.

Aviso nO 7:>'3/GM/MT, de 10.07.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os (wesitos constantes do RI nO 3.370, de
2001, de autoria do Deputado JAIR MENEGHELLI.

Aviso n° 7:'>4/GM/MT, de 10.07.01, do Ministério dos. Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.120, de
2001, de autoria da Deputada RITA CAMATA.

Aviso n° 735/GM/MT, de 10.07.01, do Ministério dos Transportes, respondendo ao RI
nO 3.162, de 2001, de autoria do Deputado JOÃO MAGNO.
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Aviso na T\6/GM/MT, de 10.07.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.175, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO MAGNO.

Aviso na 7;37/GM/MT, de 10.07.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.198. de
2001, de autoria da Deputada TElMA DE SOUZA.

Aviso na 1e3/MME,

Aviso na 203,

Aviso n° 205,

Aviso na 206,

Ofício nO 4::I/GMI
MDIC,

Oficio n° 866/GMI
MMA,

Oficio na 8G7/GMI
MMA,

Ofício n° 4'l/GMI
MDIC,

Aviso nO 275/MF,

de 11.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.348, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 11.07.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 3.333, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.

de 11.07.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 3.360, de 2001, de autoria do Deputado WElLlNGTON
DIAS.

de 11.07.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 3.207, de 2001, de autoria do Deputado IVAN VALENTE.

de 12.07.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.335, de 2001, de autoria da Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN.

de 12.07.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.029, de
2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.

de 12.07.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do Rl nO 3.303, de
2001, de autoria do Deputado WELlINGTON DIAS.

de 13.07.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.329, de 2001, de autoria do Deputado
JOÃO CALDAS.

de 13.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.285, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 13.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.291, de
2001, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.
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Aviso na 277/MF,

Ofício na 205/GAB
/MCT,

Oficio nO 206/GAB
IMCT,

Aviso na 483/GM,

Ofício nO 7C/MEC,

Ofício nO 7ti1MEC,

Ofício nO 78/MEC,

Ofício n° 7~/MEC,

Ofício na 801MEC,

Aviso nO 189/MD,

Aviso nO 190/MD,

Ofício na 903/GM
IMMA,

Aviso na 738/MJ,
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de 17.07.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.290, de
2001, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.

de 17.07.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.326, de
2001, de autoria da Deputada ÂNGELA GUAOAGNIN.

de 17.07.01, do Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.369, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 17.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.363, de 2001, de autoria
do Deputado PAULO DELGADO.

de 18.07.01, do Ministério da Educação. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.253, de
2001, de autoria do Deputado OR. ROSINHA.

de 18.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nas 3.399 e 3.402, de 2001, de
autoria do Deputado RUBENS FURLAN.

de 18.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.365, de
2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.

de 18.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.354, de
2001, de autoria do Deputado ÁTILA LINS.

de 18.07.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.404, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO FERRAÇO.

de 18.07.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.401, de
2001, de autoria do Deputado RUBENS FURLAN.

de 18.07.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.350, de
2001, de autoria da Deputada ÂNGELA GUAOAGNIN.

de 18.07.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.210, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

de 19.07.01, do Ministério da Justiça, respondendo ao RI nO
3.013, de 2001, de autoria do Deputado ARY KARA.
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Ofício nO 48 DEI/ARCI de 20.07.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
MRE/PEX)"-BRASI esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.322, de
PORT, 2001, de autoria do Deputado JORGE PINHEIRO.

Aviso nO 1R9/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.232, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO.

Aviso n° 1DO/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.314, de
2001, de autoria do Deputado JORGE SITIAR.

Aviso nO 1Sl1/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.315, de
2001, de autoria do Deputado ALEXANDRE CARDOSO.

Aviso nO H.J2/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.328, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso nO 193/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.366, de
2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.

Aviso n° 194/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.364, de
2001, de autoria do Deputado PAULO DELGADO.

Aviso n° 195/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.311, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

Aviso nO 196/MME, de 23.07.01, do Ministélio de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.316, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

Aviso nO 197/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.317, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

Aviso nO 198/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.319, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

Aviso nO 199/MME, de 23.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.393, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso n° 744/MJ, de 23.07.01, do Ministério da Justiça. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.258, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTI N.
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Aviso nO 1~)7/MD, de 24.07.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.373, de
2001, de autoria do Deputado ROLAND LAVIGNE.

Aviso nO 207/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 3.316 e 3.319, de 2001, de
autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

Aviso nO 2081MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.409, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso nO 209/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.408, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

Aviso nO 210/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.400, de
2001, de autoria do Deputado RUBNS FURLAN.

Aviso n° 211/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.396, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

Aviso nO 212/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.228, de
2001, de autoria do Deputado VICENTE CAROPRESO.

Aviso nO 2"j 3/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.413, de
2001, de autoria da Deputada JANDIRA FEGHALI.

Aviso nO 2'j4/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.430, de
2001, de autoria da COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA.

Aviso nO 215/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.415, de
2001, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso nO 811/GM/MT, de 24.07.01, do Ministério dos Transportes. respondendo ao RI
nO 3.392, de 2001, de autoria do Deputado UNO ROSSL

Aviso nO 812/GM/MT. de 24.07.01, do Ministério dos Transportes. respondendo ao RI
n° 2.693, de 2000, de autoria do Deputado JOSÉ
AlEK5ANDRO.

Aviso n° 813/GM/MT, de 24.07.01, do Ministério dos Transportes, respondendo ao RI
nO 3.200, de 2001, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO.
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Aviso n° 814/GM/MT,
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de 24.07.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.381, de
2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso nO 8'i5/GM/MT, de 24.07.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.990, de
2001, de autoria do Deputado OSMAR SERRAGLlO.

Aviso nO 2~~2.

Aviso nO 2:~3,

Ofício nO 458
GSIPR/CH,

Aviso na 7G/MC,

Aviso n° Tl/MC,

Aviso n° 78/MC,

Aviso n° 79/MC,

Aviso na 80/MC,

Aviso nO 8'i/Me,

Aviso n° 82/MC,

Aviso nO 83/GM-MC,

de 26.07.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.197, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.

de 26.07.01, do Ministério da Previdência e Assistência Socia\,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 2.948, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

de 26.07.01, do Ministro Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.388, de
2001, de autoria do Deputado FREIRE JÚNIOR.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.769, de
2000, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.940, de
2001, de autoria do Deputado MARÇAL FILHO.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.998, de
2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.046, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.076, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ DIRCEU.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, respondendo ao
RI nO 3.170, de 2001, de autoria do Deputado NEY LOPES.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, respondendo ao
RI n° 3.194, de 2001, de autoria do Deputado AVENZOAR
ARRUDA.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, respondendo ao
RI nO 3.201, de 2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA.
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Aviso nO 84/MC,

Aviso n° 8!i/MC,

Aviso nO BC/Me,

Aviso nO 8r/MC,

Aviso n° B8/MC,

Aviso n° 89/MC,
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de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.223, de
2001, de autoria do Deputado ORo HÉLIO.

de 27.07.01, do Ministério das ComunicaÇÕes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.224, de
2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.225, de
2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.226, de
2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.235, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO e outros.

de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI n° 3.237, de
2001, de autoria do Deputado GILMAR MACHADO.

Aviso nO 90/GM-MC, de 27.07.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO 3.299, de
2001, de autoria do Deputado TILDEN SANTIAGO.

Aviso nO 229

Aviso nO 230,

Aviso nO 4?6/GM,

Aviso n° 427/GM,

Aviso nO 428/GM,

Aviso nO 429/GM,

de 27.07.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 3.199, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

de 27.07.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 3.406, de 2001, de autoria do Deputado AIRTON DIPP.

de 27.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.239, de 2001, de autoria
do Deputado MARCOS AFONSO.

de 27.07.01. do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.418, de 2001, de autoria
do Deputado ÁTILA LINS.

de 27.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.421, de 2001, de autoria
do Deputado DR. HÉLIO.

de 27.07.01, do Ministério da Saúde, esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.251, de 2001, da autoria do
Deputado DR. ROSINHA.
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Aviso nO 430/GM,

Aviso n° 767/MJ,

Aviso nO 7fi8/MJ,

Aviso nO 769/MJ,

Aviso n° 770/MJ,

Aviso n° 771/MJ,

Aviso nO 863-C.Civil,
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de 27.07.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.284, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 27.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.296, de 2001, de autoria
do Deputado NILSON MOURÃO.

de 27.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.189, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZ10TIN.

de 27.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.359, de 2001, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 27.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.321, de 2001, de autoria
do Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE.

de 27.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.356, de 2001, de autoria
do Deputado RICARDO IZAR.

de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 3.405, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO
FERRAÇO.

Aviso nO 864-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos do RI n° 3.407, de
2001, de autoria do Deputado PIMENTEL GOMES.

Aviso nO 865-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 741, de 19.07.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 401,
de 1999, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

Aviso nO 866-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 146, de 12.07.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.205. de 2000, de autoria do Deputado REGIS CAVALCANTE.

Aviso n° 866-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 765, de 10.07.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.224, de 2000, de autoria do Deputado PEDRO CHAVES.

Aviso nO 866-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 198, de 11.07.01, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos
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sobre a Indicação nO 1.289, de 2000, de autoria do Deputado
EULER RIBEIRO.

Aviso n° 8G6-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica Que
envia cópia do Aviso nO 201, de 11.07.01, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO '1.479, de 2001, de autoria do Deputado
PAULO GOUVEA.

Aviso n° 866-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso na 188, de 18.07.01, do Ministério da
Defesa, prestando esclarecimentos sobre a Indicação na 1.496,
de 2001, de autoria da Deputada LAURA CARNEIRO.

Aviso nO 866-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica Que
envia cópia do Aviso nO 11, de 13.07.01, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.497, de 2001, de autoria do Deputado NELSON
MARCHEZAN.

Aviso nO 866-G.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 200. de 11.07.01, do Ministério da
Previdência e Assistência Social. prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.540, de 2001, de autoria do Deputado
PAULO PAIM.

Aviso na 8G6-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica Que
envia cópia do Aviso na 199, de 11.07.01, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação na 1.541, de 2001, de autoria do Deputado
PAULO PAIM.

Aviso na 866-C.Civil. de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 147. de 12.07.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação na
1.546, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.

Aviso nO 8G7-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso na 429, de 02.07.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.436, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ ALEKSANDRO.

Aviso nO 867-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 699, de 06.07.01, do Ministério da
Justiça. prestando esclarecimentos sobre a Indicação na 1.509,
de 2001, de autoria do Deputado NELSON PELLEGRINO.

Aviso na 8G7-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso na 430, de 02.07.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.510, de 2001, de autoria do Deputado DE VELASCO.
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Aviso nO 807-C.Civil,

Aviso n° 8fi7-C.Civil,

Aviso n° 8G7-C.Civil,

Aviso n° 8e7-C.Civil.

Aviso nO 868-C.Civil,

Aviso n° 868-C.Civil,

Aviso n° 8G8-C.Civil,

Aviso n° 8B8-C. Civil,

Aviso nO 868-C.Civil,
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de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 698, de 06.07.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.516,
de 2001, de autoria da Deputada IARA BERNARDI.

de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 165, de 06.07.01, do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.532, de 2001, de autoria do Deputado
ODELMO LEÃO.

de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 354, de 05.07.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.583, de 2001, de autoria do Deputado MÁRCIO
MATOS.

de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 101, de 02.07.01, do Ministério da
Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre as
Indicações nOs 1.615 e 1.616, de 2001, de autoria do Deputado
SÉRGIO NOVAIS.

de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso na 688, de 26.06.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.146, de 2000, de autoria do Deputado OSMAR SERRAGLlO.

de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 124, de 28.06.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.429, de 2001, de autoria do Deputado DE
VELASCO.

de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 656, de 26.06.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.501, de 2001, de autoria do Deputado ANTÔNIO CAMBRAIA.

de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 690, de 26.06.01, do Ministério dos
Transportes. prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.517, de 2001, de autoria do Deputado INALDO LEITÃO.

de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso na 630, de 27.06.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.518,
de 2001, de autoria do Deputado LUCIANO CASTRO.

Aviso n° 86B-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republíca que
envia cópia do Aviso nO 10, de 26.06.01, do Ministério das
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Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.519, de 2001, de autoria do Deputado
LAMARTINE POSELA.

Aviso n° 8fi8-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 631, de 02.07.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.533,
de 2001, de autoria do Deputado NELSON PELEGRINO.

Aviso nO 8G8-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 143, de 02.07.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.538, de 2001, de autoria do Deputado PAES LANDIM.

Aviso nO 8G8-C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 142, de 02.07.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.579, de 2001, de autoria do Deputado GUSTAVO FRUET.

Oficio nO 3G5/MP, de 30.07.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.247, de 2001, de autoria do Deputado
HERMES PARCIANELLO.

Ofício nO 306/MP, de 30.07.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.416, de 2001, de autoria do Deputado
LUCIANO ZICA.

Ofício na 308/MP, de 30.07.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do Requerimentos de Informação nOs 3.339 e 3.340,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 196-A, de 31.07.01, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 3.353, de 2001, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.

Ofício na 3iO/MP, de 31.10.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.372, de 2001, de autoria do Deputado
SÉRGIO MIRANDA.

Aviso nO 791/MJ, de 31.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.386, de 2001, de autoria
do Deputado ARY KARA.

Aviso nO 792/MJ, de 31.07.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.387, de 2001, de autoria
do Deputado ARY KARA.
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Rf:SENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA RELATIVA

A REQUERIMENTO DE INFORMAç:.C\O E INDICAÇÃO

AGOSTO/2001

Oficio PS/RI nO

2184,

2185,

2186,

2187,

2188,

2189,

2190,

02.08.2001, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Ofício nO 305/MP, de 30.07.01, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.247, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso nO 207/MME, de 24.07.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
dos Requerimentos de Informação nOs 3.316 e 3.319, de 2001.

02.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Oficio nO 30B/MP, de 30.07.01, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes dos Requerimentos de Informação nOs
3.339 e 3.340, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Ofício n° 310/MP, de 31.07.01, do Ministério do P\aneiamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.372, de 20Q'í.

02.08.2001, ao Deputado ARY KAí"i\ , encaminhando cópia do Aviso
nO 791JMJ, de 31.07.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.386, de
2001.

02.08.2001, ao Deputado ARY KARA., encaminhando cópia do Aviso
n° 792/MJ, de 31.07.0'1, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.387, de
2001.

02.08.2001, ao Deputado AIRTON D1PP, encaminhando cópia do
Aviso nO 230, de 27.07.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.406, de 2001.
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2191,

2192,

2193,

2194,

2'i95,

2196,

2197,

2198,

2199,

02.08.2001, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Ofício n° 306/MP, de 30.07.0'1, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.416, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso n° 865/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência
da Republica que envia cópia do Aviso nO 741, de 19.07.2001, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 401, de 1999.

02.08.2001, ao Deputado OSMAR SERRAGlIO, encaminhando
cópia do Aviso n° 868/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 688, de
26.06.2001, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.146, de 2000.

02.08.2001, ao Deputado REGIS CAVALCANTE, encaminhando
cópia do Aviso n° 866íC.CiviJ, de 27.07.01 , da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 146, de
12.07.2001, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.205, de 2000.

02.08.2001, ao Deputado PEDRO CHAVES, encaminhando cópia do
Aviso na 866/C.Civil, de 27.07.0'1. da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 765, de 10.07.2001, do
Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.224, de 2000.

02.08.2001, ao Deputado EULER RIBEIRO, encaminhando cópia do
Aviso nO 866/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 198, de 11.07.2001, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.289, de 2000.

02.08.2001, ao Deputado DE VELASCO, encaminhando cópia do
Aviso nO 868/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 124, de 28.07.2001, do
Ministério do Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nO 1.429, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado JOSÉ ALEKSANDRO, encaminhando
cópia do Aviso n° 867/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 429, de
02.07.2001, do Ministério da Educação, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.436, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado PAULO GOuvtA, encaminhando cópia do
Aviso nO 866/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 201, de 02.07.2001, do
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Ministério da Previdência e Assistência Social,
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.479, de 2001.

Setembro de 200 I

prestando

2200.

2201,

2202,

2203,

2204,

2205,

2206,

2207,

02.08.2001, à Deputada LAURA CARNEIRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 866/C.Civil, de 27.0/.01, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nO 188, de 18.07.2001, do
Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.496, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado NELSON MARCHEZAN, encaminhando
cópia do Aviso nO 866/C.CivH, de 27.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 11, de
13.07.2001, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.497, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado ANTÓNtO CAMBRAIA, encaminhando
cópia do Aviso n° 868/C.Civil. de 27.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 656, de
26.06.2001, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.501, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado NELSON PELLEGRINO, encaminhando
cópia do Aviso n° 8671C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 699, de
06.07.2001, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.509, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado DE VELASCO, encaminhando cópia do
Aviso nO 867/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 430, de 02.07.2001, do
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.510, de 2001.

02.08.2001, à Deputada IARA BERNARDI, encaminhando cópia do
Aviso n° 867/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n° 698, de 06.07.2001, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n° 1.516, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado INALDO LEITÃO, encaminhando cópia do
Aviso nO 868/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da .
República que envia cópia do Aviso nO 690, de 26.06.2001, do
Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 1.517, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado LUCIANO CASTRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 868/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso na 630, de 02.07.2001, do
Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n° 1.518, de 2001.
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2208,

x209,

2210,

2211,

2212,

2213,

2214,

2215,

2216,

02.08.2001, ao Deputado LAMARTlNE POSELLA, encaminhando
cópia do Aviso n° 868/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 10, de
26.06.2001, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.519, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado ODEU"lO LEÃO, encaminhando cópia do
Aviso n° 867/C.Civil, de 27.07 .O·i, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do }\viso nO 165, de 06.07.2001, do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, piestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.532, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado NELSON PELLEGRINO, encaminhando
cópia do Aviso nO 868/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 631, de
02.07.2001, do Ministério da Jusliça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.533, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado PAES LANDIM, encaminhando cópia do
Aviso n° 86B/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 143, de 02.07.2001, do
Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.538, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando cópia do
Aviso n° 866/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 200, de 11.07.2001, do .
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.540, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando cópia do
Aviso nO 866/C.Civil, de 27.07.0'1, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 199, de 11.07.2001, do
Ministério da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.541, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, envia cópia do Aviso n°
866/C.Civil, de 27.07.01, da Casa Civil da Presidência da República,
anexo, Aviso nO 147, de 12.07.2001, do Ministério do Meio Ambiente,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.546, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado GUSTAVO FRUET, envia cópia do Aviso
nO 868/C.Civil, de 27.07.01, da Casa C\"il da Presidência da
República, anexo, Aviso nO 142, de 02.07.2001, do Ministério do
Meio Ambiente, respondendo à Indicação nO 1.579, de 2001.

02.08.2001, ao Deputado MARCIO MATOS, envia cópia Aviso nO
867/C.Civil, de 27.07.01. da Casa Civil da Presidência da República,
anexo, Aviso nO 354, de 05.07.2001, do Ministério do Trabalho e
Emprego, respondendo à Indicação nO 1.583, de 2001.
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2217,

2218,

2219,

2?20,

2221,

2222,

2223,

02.08.2001, ao Deputado SÉRGIO NOVAIS, encaminhando cópia do
Aviso n° 867/C.Civil, de 27.07 ,O'i, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do ,~vjso n° 101, de 02.07.2001, do
Ministério da Integração Nacional, prestando esclarecimentos sobre
as Indicações nOs 1.615 e 1.616. de 2001.

03.08.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.696, de 2001, de autoria do
Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Conselho de Política Energética, a
adoção de medidas relativas à reativação do Programa de Energia
Nuclear.

03.08.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.717, de 2001, de autoria do
Deputado CLEMENTINO COELHO, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio da Casa Civil da Presidência da República e Câmara
de Gestão da Crise de Energia Elétrica - GCE, sejam eximidas de
racionamento de energia elétrica as áreas de municipios do
Nordeste que estejam em situação de calamidade pública, em
virtude da seca.

03.08.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.725, de 2001, de autoria do
Deputado JORGE ALBERTO, que sugere ao Poder Executivo a
exclusão do nome dos irrigantes dü Baixo São Francisco no Estado
de Sergipe do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
órgãos e Entidades Federais - CADIN.

03.08.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.732, de 2001, de autoria do
Deputado PEDRO FERNANDES, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Integração Nacional, a transferência
do Distrito de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo/MA do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS para a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF.

03.08.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.733, de 2001, de autoria do
Deputado SEVERINO CAVALCANTI, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério do P\anejamento, Orçamento
e Gestão, a instituição da Can~ira de Administrador Público Federal
e sua inclusão no Ciclo Gestão do Estado.

06.08.2001, à Deputada LíDIA QUIt\!AM, encaminha cópia do Aviso
nO 893/C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n° 498, de 20.07.2001, do
Ministério da Saúde, respondendo à Indicação nO 875, de 2000.
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2224,

2225,

2226,

2227,

2228,

2229,

2230,

2231,

2232,

06.08.2001, ao Deputado GUSTAVO FRUET, encaminhando cópia
do Aviso nO 893JC.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso nO 499, de 20.07.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n° 1.423, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
Aviso nO 893/C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso na 49, de 24.07.2001, do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.498, de 2001.

06.08.2001, ao Deputada OR. HÉUO, encaminhando cop\a do Aviso
nO 893/C.Civil. de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso nO 500, de 20.07.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n° 1.506, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado AIRTON CASCAVEL, encaminhando
cópia do Aviso n° 893!C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 501, de
20.07.2001, do Ministério da S3úde, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.543, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Aviso nO 893/C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso n° 479, de 19.07.2001, do
Ministério da Educação. prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 1.545, de 2001.

06.08.2001. à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminha cópia
do Aviso nO 893/C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República, anex.o, Aviso nO 502, de 20.07.2001, do Ministério da
Saúde, respondendo à Indicação nO 1.566, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminha cópia do Aviso n°
893/C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da República,
anexo, Aviso n° 503, de 20.07.2001, do Ministério da Saúde,
respondendo à Indicação n° 1.567, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado JOS~ ANTONIO ALMEIDA, encaminha
cópia do Aviso nO 893/C.Civil, de 01.08.01 \ da Casa Civil da
Presidência da República, anexo, Aviso na 41, de 24.07.2001, do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
respondendo à Indicação n° 1.589, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado DR. HELIO, encaminha0 cópia do Aviso
n° 893/C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da
República, anexo, Aviso nO 154, de 18.07.2001, do Ministério do
Meio Ambiente, respondendo à Indicação nO 1.597, de 2001.
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06.08.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso n° 893/C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 740, de
18.07.2001, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação na 1.630, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado VICENTE CAROPRESO, encaminhando
cópia do Aviso na 893/C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 504, de
20.07.2001, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.674, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado ARACELY DE PAULA, encaminhando
cópia do Aviso nO 893/C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 505, de
20.07.2001, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.675, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado EDUARDO CAMPOS, encaminhando
cópia do Aviso nO 299/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.241, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Ofício na 320/MP, de 06.08.01, do Ministério do Planejamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3.252, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado ÁTILA LINS, encaminhando cópia do
Aviso n° 220/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.288, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado CORIOLANO SALES, encaminhando
cópia do Aviso nO 300/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.254, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 304/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.305, de .
2001.

06.08.2001, à Deputada LAURA CARNEIRO. encaminhando cópia
do Aviso na 202/MD, de 02.08.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.306, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado JOÃO PIZZOLATTI, encaminhando cópia
do Aviso na 303/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda,
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prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.309, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Ofício nO 991/GM/MMA, de 02.08.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.310, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado JOSÉ MILlTÃO, encaminhando cópia do
Ofício nO 302/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.323, de
2001.

06.08.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso nO 306/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.331, de 2001.

06.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 221/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.338, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado ARY KARA, encaminhando cópia do Aviso
n° 298/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.347, de
2001.

06.08.2001, ao Deputado PEDRO CELSO, encaminhando cópia do
Aviso nO 224/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.349, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado NELO RODOLFO, encaminhando cópia do
Aviso nO 305/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.352, de
2001.

06.08.2001, ao Deputado FERNANDO ZUPPO, encaminhando cópia
do Aviso nO 293/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.362, de 2001.

06.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminha cópia
do Aviso nO 297/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda,
respondendo ao RI nO 3.390, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminha cópia
do Aviso nO 301/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda,
respondendo ao RI nO 3.368, de 2001.
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06.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 295/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.391, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
OfIcio nO 4.253/GM/MT, de 06.08.01, do Ministério do Esporte e
Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.394, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso nO 296/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.411, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado CLEMENTINO COELHO, encaminhando
cópia do Aviso nO 225/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.417, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado HAROLDO LIMA, encaminhando cópia do
Aviso n° 226/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.419, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Ofício nO 87/MEC, de 03.08.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.423, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso nO 222/MME, de 06.08.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.433, de 2001.

06.08.2001, à Deputada TELMA DE SOUZA, encaminhando cópia
do Aviso nO 200/MD, de 02.08.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.448, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso nO 223/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.446, de 2001.

06.08.2001, ao Deputado IVAN PAIXÃO, encaminhando cópia do
Aviso n° 227/MME de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.439, de 2001.
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06.08.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 204JMD, de 02.08.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.304, de
2001.

07.08.2001, à Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Aviso n° 203/MD, de 02.08.01, do
Ministério da Defesa, tendo, em anexo, pacote lacrado com carimbo
CONFIDENCIAL, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.378, de 2001, de autoria do Deputado
ORLANDO FANTAZZINI.

07.08.2001, ao Deputado ORLANDO FANTAZZINI, informando do
encaminhamento à Presidência da Câmara dos Deputados, das
informações de caráter CONFIDENCIAL em resposta ao RI n°
3.378.

09.08.2001, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia do OF-GB/CO n° 24, de 06.08.01, de autoria do
Deputado PIMENTEL GOMES, em que solicita complementação do
Requerimento de Informação n° 3.407, de 2001.

09.08.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso na 822/GM/MT, de 07.08.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.110, de 2001.

09.08.2001, ao Deputado BISPO WANDERVAL, encaminhando
cópia do Aviso n° 900/C.CiviJ, de 06.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso nO 91, de
27.07.2001, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação na 1.218, de 2000.

09.08.2001, ao Deputado PEDRO CELSO, encaminhando cópia do
Aviso n° 233/MME, de 09.08.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.349, de 2001.

09.08.2001, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, envia cópia do Aviso
na 196-A, de 31.08.01, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, respondendo ao RI n° 3.353, de 2001.

09.08.2001, ao Deputado IVAN PAIXÃO, encaminha cópia do Aviso
nO 546/GM, de 08.08.01, do Ministério da Saúde, respondendo ao
RI nO 3.382, de 2001.

09.08.2001, ao Deputado MILTON TEMER, encaminha cópia do
Aviso nO 49/GM-MOIC, de 08.08.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, respondendo ao RI
nO 3.429, de 2001.
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09.08.2001, ao Deputado MARCOS ROLlM, encaminhando cópia do
Aviso n° 547/GM, de 08.08.01, do Ministério da Saúde, prestando·
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.447, de
2001.

09.08.2001, ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
Aviso nO 900/C.Civil, de 06.08.01, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso na 92, de 27.07.2001, do
Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação na 1.439, de 2001.

09.08.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 900/C.Civil, de 06.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Avíso nO 93, de 27.07.2001, do
Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação na 1.481, de 2001.

09.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso na gOOtC.Civil, de 06.0a.01, da Casa Civil da
Presidência da República. que envia cópia do Aviso n° 431, de
27.07.2001. do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.576, de 2001.

09.08.2001, ao Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando
cópia do Aviso na 900/C.Civil, de 06.08.01. da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso na 224, de
26.07.2001, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação na 1.605, de 2001.

09.08.2001, ao Deputado OLIVEIRA FILHO, encaminhando cópia do
Aviso na 900/C.Civil, de 06.08.01, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso na 432, de 27.07.2001, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
na 1.694, de 2001.

13.08.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso na 230/MME, de 08.08.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.763, de
2001.

13.08.2001. ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do .
Aviso nO 245, de 10.08.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes dos Requerimentos de Informação nas· 3.262, 3.263,
3.264, 3.265, 3.272, 3.273 e 3.275, de 2001.

13.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso n° 841/MJ, de 2001, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.336, de 2001.
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13.08.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Aviso nO 549/GM, de 10.08.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre as quesitos constantes do RI n°
3.403, de 2001.

15.08.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Aviso nO 235/MME, de 10.08.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 3.396, de 2001.

(CANCELADO)

15.08.2001, ao Deputado WELlINGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso nO 325/MF, de 14.08.01, da Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.431, de 2001.

15.08.2001, à Deputada LAURA CARNEIRO, encaminhando cópia
do Aviso n° 324/MF, de 14.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.436, de 2001.

15.08.2001, ao Deputado AVENZOAR ARRUDA, encaminhando
cópia do Aviso n° 323/MF, de 14.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.442, de 2001.

15.08.2001, ao Deputado WALTER PINHE\RO, encaminhandO cópia
do Ofício nO 54 SGEXlCOF/DNU-MRE-AEFI, de 13.08.01, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes da RI nO 3.450, de 2001.

15.08.2001, à Deputada SOCORRO GOMES, encaminhando cópia
do Ofício nO 295/GSIPRlSAEI, de 31.05.01, do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.077, de
2001.

17.08.2001, ao Deputado SÉRGIO MIRANDA, encaminhando cópia
do Ofício n° 66, de 14.08.01, do Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos sabre os quesitos constantes do RI nO 2.965, de
2001.

17.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminha cópia
do Aviso nO 853/MJ, de 15.08.01, do Ministério da Justiça,
respondendo ao RI nO 3.189, de 2001.

17.08.2001, à Deputada JANDIRA FEGHALI, encaminha cópia do
Aviso n° 550/GM, de 15.08.01, do Ministério da Saúde.
respondendo ao RI n° 3.292, de 2001
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17.08.2001, à COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. encaminhando cópia do Ofício
n° 447/MI, de 15.08.01, do Ministério da Integração Nacional,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.374, de 2001.

17.08.2001, ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Ofício nO 1068/MI, de 16.08.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.412, de 2001.

17.08.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Ofício nO 448/MI, de 15.08.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.428, de 2001.

17.08.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Ofício n° 448/MI, de 15.08.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.428. de 2001.

17.08.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminha cópia do
Ofício nO 449/MI, de 15.08.01, do Ministério da Integração Nacional,
respondendo ao RI n° 3.441, de 2001.

17.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do Oficio n° 57-GAB, de 15.08.01, de 2001, de autoria do Deputado
PEDRO CELSO, em que solicita complementação do Requerimento
de Informação nO 3.349, de 2001.

17.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.420, de 2001, de autoria do Deputado HAROLDO LIMA,
sobre o consumo e preços de energia elétnca dos domicílios, da
Indústria e comércio.

17.08.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.424, de 2001, de autoria do Deputado
WELLlNGTON DIAS, sobre convênio firmado entre esse Ministério
com a Prefeitura Municipal de Morpará, Estado da Bahia,
objetivando a construção de barragens.

17.08.2001, ao Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República, encaminhaando cópia do Rl nO 3.451, de 2001, de
autoria do Deputado JOSÉ DE ABREU acerca do preenchimento da
vaga de Juiz do Tribunal Regional Federal, da Primeira Região.

17.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminha cópia do RI nO
3.452, de 2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO, sobre
contratos firmados entre as instituições públicas financeiras e a
SERASA.
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17.08.2001, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI nO 3.453, de 2001, de autoria do Deputado MANOEL
VITÓRIO, acerca das medidas que a representação diplomática
brasileira na Bolívia vem desenvolvendo para assegurar os direitos
de cidadãos brasileiros que se encontram presos naquele país.

17.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.454, de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO, sobre
a crise energética.

17.08.2001. ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI nO 3.455. de 2001, de autoria do Deputado PAULO
DELGADO, sobre o estágio atual das relações diplomáticas entre o
Brasil e a República Islâmica do Irã.

17.08.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI nO 3.456, de 2001, de autoria do Deputado CARlITO
MERSS, acerca da Delegacia Regional do Trabalho em Santa
Catarina.

17.08.2001, ao Ministério dos Transportes. encaminhando cópia do
RI nO 3.457. de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ
ALEKSANDRO, acerca do projeto da BR-364, no Estado do Acre.

17.08.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.458, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ
ALEKSANDRO, sobre investimentos da extinta SUDAM na
Amazônia.

17.08.2001, ao Ministério da Integração Nacional, encaminhando
cópia do RI nO 3.460, de 2001, de autoria dos Deputados ADÃO
PRETO e LUIZ EDUARDO GREENHALG, sobre convênio realizado
entre a extinta SUDENE e a MONSANTO DO BRASIL.

17.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.461, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS ROLlM, acerca
do montante de recursos orçamentários efetivamente liberados às
administrações municipais no Estado do Rio Grande do Sul, bem
como a sua fórmula de cálculo.

17.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.462, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS,
no âmbito da PETROBRÁS, sobre a demissão do empregado Luiz
Eduardo Ribeiro.

17.08.2001, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia
do RI nO 3.464, de 2001. de autona do Deputado JORGE BITIAR,
sobre concessão da TV Brasil Central e Rádios Brasil Central AM e
FM.
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17.08.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n° .
3.463, de 2001, de autoria do Deputado SÉRGIO NOVAIS, no
âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, sobre
as infonnaçães técnicas e o registro do medicamento ciclosporina,
do laboratório Abbot. .

17.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.465, de 2001, de autoria do Deputado VIVALDO BARBOSA, a
respeito do quanto foi aplicado. dos recursos do FGTS, em
habitação e saneamento básico nos últimos seis anos.

17.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.466, de 2001, de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE sobre Resíduos do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM).

17.08.2001, ao Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando cópia do RI nO 3.467, de 2001, de autoria
do Deputado HAROLDO LIMA, sobre a privatização de estatais de
eletricidade e financiamentos concedidos pelo BNDES aos grupos
privados que exploram tais concessões no País.

17.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.468, de 2001, de autoria do Deputado NARCIO RODRIGUES,
sobre providências que menciona.

20.08.2001, ao Deputado JOÃO CALDAS, encaminhando cópia do
Aviso nO 9421GM/MT, de 16.08.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.190, de 2001 ..

20.08.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Oficio n° 334, de 20.08.01, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.427, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado DR. ROSINHA, encaminhando cópia do
Aviso nO 250, de 16.08.01, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.432, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado AIRTON ROVEDA, encaminhando cópia
do Aviso na 944GM/MT, de 16.08.01, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.438, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado MAX ROSENMANN, encaminhando cópia
do Aviso nO 944/GM/MT, de 16.08.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.438, de 2001.
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20.08.2001, ao Deputado PEDRO FERNANDES, encaminhando
cópia do Aviso nO 945/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso n° 53, de
08.08.2001, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 522, de
1999.

20.08.2001, ao Deputado COSTA FERREIRA, encaminhando cópia
do Aviso n° 944/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n° 163, de 02.08.2001, do
Ministério do Meio Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 966, de 2000.

20.08.2001, ao Deputado OSMAR SERRAGLlO, encaminhando
cópia do Aviso nO 945/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso n° 926, de
08.08.2001, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.472, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Aviso nO 945/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso nO 874, de 08.08.2001, do
Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.494, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado LUIZ BITIENCOURT, encaminha cópia do
Aviso nO 945/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da
República, anexo, Aviso nO 922, de 08.08.2001. do Ministério dos
Transportes, respondendo à Indicação n° 1.521, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado JORGE ALBERTO, encaminha cópia do
Aviso n° 945/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da
República, anexo, Aviso n° 906, de 08.08.2001, do Ministério dos
Transportes, respondendo à Indicação n° 1.527, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminha cópia
do Aviso n° 945/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República. anexo, Aviso nO 828, de 07.08.2001, do Ministério dos
Transportes, respondendo à Indicação nO 1.559, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado FERNANDO CORUJA, encaminhando
cópia do Aviso nO 945iC.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso nO 867, de
08.08.2001, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.560, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado FRANCISCO RODRIGUES, encaminha
cópia do Aviso nO 944/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República, anexo, Aviso nO 817, de 03.08.2001, do
Ministério da Justiça. respondendo à Indicação na 1.587, de 2001.
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20.08.2001, ao Deputado HERCULANO ANGHINETTI,
encaminhando cópia do Aviso na 945/C.Civil, de 17.08.01, da Casa
Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso na 838,
de 09.08.2001, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação na 1.596, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado CLEMENTINO COELHO, encaminhando
cópia do Aviso nO 944/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso nO 164, de
02.08.2001, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.603, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado FERNANDO GABEIRA, encaminhando
cópia do Aviso nO 944/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso n° 14, de
02.08.2001, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação na 1.614, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso nO 944/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso n° 196. de 31.07.2001, do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.617, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado ORLANDO DESCONSI, encaminhando
cópia do Aviso na 945/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da
Presidência da República, que envia cópia do Aviso na 195-A, de
31.07.2001, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.618, de 2001.

20.08.2001, ao Deputado COSTA FERREIRA, encaminhando cópia
do Aviso nO 944/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República, que envia cópia do Aviso nO 511, de 03.08.2001, do
Ministério da Educação, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1.642 de 2001.

20.08.2001, ao Deputado COSTA FERREIRA, encaminha cópia do
Aviso nO 944/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da
República, anexo, Aviso n° 510, de 03.08.2001, do Ministério da
Educação, respondendo à Indicação nO 1.643 de 2001.

20.08.2001, ao Deputado DR. HÉLIO, encaminha cópia do Aviso nO
945/C.Civil, de 11.08.01, da Casa Civil da Presidência da República,
anexo, Aviso nO 243, de 10.08.200", do Ministério da Previdência e
Assistência Social, respondendo à Indicação na 1.708 de 2001.

20.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminha cópia
do Aviso n° 944/C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência
da República, anexo, Aviso nO 816. de 03.08.2001, do Ministério da
Justiça, respondendo à Indicação nO 1.711 de 2001.
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21.08.2001, ao Deputado AVENZOAR ARRUDA, encaminhando
cópia do Oficio nO 96/MEC, de 17.08.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
2.506, de 2000.

21.08.2001, ao Deputado ORLANDO FANTAZZINI, encaminhando
cópia do Oficio n° 98/MEC, de 17.08.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
2.986. de 2001.

21.08.2001, ao Deputado ARMANDO ABíLlO, encaminhando cópia
do Oficio n° 95/MEC, de 17.08.01, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.136, de 2001.

21.08.2001, ao Deputado AIRTON DIPP, encaminhando cópia do .
Ofício nO 93/MEC, de 17.08.01, do Ministério da Educação,
solicitando prazo adicional para resposta do RI nO 3.281, de 2001.

21.08.2001, ao Deputado ARY KARA, encaminhando cópia do Oficio
n° 94/MEC, de 17.08.01, do Ministério da Educação, solicitando
prazo adicional para resposta do RI nO 3.385, de 2001.

23.08.2001, ao Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH,
encaminhando cópia do Oficio n° 866/MJ, de 22.08.01, do Ministério
da Justiça, solicitando prazo adicional de 30 dias para resposta ao
Requerimento de Informação nO 3.437, de 2001.

23.08.2001, ao Deputado MARCOS AFONSO, encaminhando cópia
do Aviso nO 94/MME, de 21.08.01, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.311, de2001.

24.08.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 139/AAP/GM/MTE, de 23.08.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.040. de 2001.

24.08.2001, ao Deputado CARLOS BATATA, encaminhando cópia
do Aviso nO 138/AAP/GM/MTE, de 23.08.01, do Ministério do
Trabalho, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.177, de 2001.

24.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminha cópia
do Aviso nO 1DB/Me, de 22.08.01, do Ministério das Comunicações,
respondendo ao RI nO 3.218, de 2001.

24.08.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminha cópia do
Aviso nO 109/MC de 22.08.01, do Ministério das Comunicações, que
responde ao RI nO 3.236, de 2001.
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24.08.2001, à Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, encaminhando
cópia do Aviso nO 137/MP/GM/MTE, de 23.08.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.256, de 2001.

24.08.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Ofício n° 475/MI, de 22.08.01, do Ministério da Integração
Nacional, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.295, de 2001.

27.08.2001, ao Deputado WELLlNGTON DIAS, encaminhando cópia
do Oficio n° 1085/GM/MMA, de 22.08.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.091, de 2001.

27.08.2001, ao Deputado RUBENS BUENO, encaminhando cópia
do Aviso n° 581/GM, de 22.08.01, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.324, de 2001.

27.08.2001, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Aviso nO 876/MJ, de 23.08.01, do Ministério
da Justiça, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3.359, de 2001.

27.08.2001, ao Deputado JAIR MENEGUELLI, encaminhando cópia
do Aviso n° 220/MD, de 22.08.01, do Ministério da Defesa,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.371, de 2001.

27.08.2001, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Aviso nO 221/MD, de 22.08.01, do Ministério
da Defesa, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.449, de 2001.

28.08.2001, ao Deputado NILSON MOURÃO, encaminhando cópia
do Ofício/MOA/n° 195, de 27.08.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do Ri n° 3.167, de 2001.

28.08.2001, ao Deputado VICENTE CAROPRESO, encaminhando
cópia do Oficio/MOA! nO 194, de 27.08.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nQ 3.056, de 2001.

28.08.2001 J ao Deputado FERNANDO FERRO, encaminhando
cópia do Ofício/MOA nO 196, de 27.08.01, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 2.923, de 2001.
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30.08.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando c6pia do RI n° 3.470, de 2001, de autoria da
Deputada IARA BERNARDI. sobre o Decreto n° 3.871, de 18 de
julho de 2001, que dispõe sobre a produção e comercialização de
produtos transgênicos.

30.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.471, de 2001, de autoria do Deputado GUSTAVO FRUET. sobre a
concessão de isenção do ICMS aos taxistas, na aquisição de
automóveis.

30.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.472. de 2001, de autor\a do Deputado LUCIANO ZICA, a
respeito da contratação, por parte da Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRÁS, de trabalhadores aposentados com base no art. 57,
da Lei nO 8.213, de 1991 (aposentadoria especial).

30.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.473, de 2001, de autoria do Deputado LUIZ ALBERTO,
sobre o Plano de Controle de Emergência para transporte, por linha
férrea, de derivados de petróleo, desenvolvido pela TRANSPETRO
na base petrolífera de Candeias.

30.08.2001, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.474, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA, sobre
funcionários da Fundação Nacional de Saúde.

30.08.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.476, de 2001, de autoria do Deputado ARY KARA, sobre a
aplicação da Lei n° 9.503197, qLle institui o Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, pelos órgãos estaduais e municipais de trânsito
integrados ao Sistema Nacional de Trânsito.

30.08.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.477, de 2001, de autoria do Deputado ARY KARA, sobre a
utilização de equipamentos eletrônicos para comprovar as infrações
de trânsito no âmbito das rodovias federais.

30.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.478, de 2001, de autoria do Deputado GERALDO MAGELA, sobre
gastos realizados com publicidade e propaganda pela Caixa
Econômica Federal em 1999, 2000 e 2001.

30.08.2001, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.479, de 2001, de autoria do Deputado GERALDO MAGElA, sobre
gastos realizados com publicidade e propaganda em 1999, 2000 e
2001.

30.08.2001, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
encaminhando cópia do RI nO 3.480, de 2001, de autoria do
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Deputado EDUARDO CAMPOS, no âmbito da Comissão de
Financiamento Externo - COFIEX, referentes às solicitações de
financiamentos por parte do Estado de Pernambuco.

30.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI n° 3.481, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO
FERRO, em que solicita cópia do relatório da Câmara de Gestão da
Crise de Energia Elétrica, que analisou as causas da crise
energética.

30.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.482, de 2001, de autoria do Deputado NELSON
PELLEGRINO, sobre o aumento de 100% (cento por cento),
concedido ao corpo diretivo da PETROBRÁS S.A.

30.08.2001, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.483, de 2001, de autoria do
Deputado RICARDO BERZOINI, sobre a Companhia de Entrepostos
e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo - CEAGESP.

30.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3.484, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
sobre o Banco Econômico.

30.08.2001, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.485, de 2001, de autoria do Deputado PAULO GOUVÊA,
sobre o processo de privatização do "Corredor Mercosul".

30.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.486, de 2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI,
sobre os processos de liquidação bancária.

30.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.488, de 2001, de autoria do Deputado CONFÚCIO
MOURA, sobre aspectos relacionados ao Programa Luz no Campo,
no Estado de Rondônia.

30.08.2001, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.489, de 2001, de autoria do
Deputado WALTER PINHEIRO, acerca de dívida contraída junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em decorrência da obra
de modernização da infra-estrutura, em Salvador-BA, e os
proced imentos para sua cobrança.

30.08.2001, ao Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do RI nO 3.490, de 2001, de autoria do Deputado WALTER
PINHEIRO, acerca da conduta do Sr. Edmundo Fahel, enquanto
Delegado Regional do Trabalho no Estado da Bahia e as denúncias
de irregularidades e de má utilização de dinheiro público em sua
gestão.
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30.08.2001, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia
do RI nO 3.491, de 2001, de autoria da COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE OESENVOLVIMENTO REGIONAL, a respeito dos recursos
minerais localizados no garimpo de Serra Pelada.

30.08.2001, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.492, de 2001, de autoria do Deputado GERALDO MAGELA, sobre
gastos realizados com publicidade e propaganda pelo Banco do
Brasil em 1999,2000 e 2001.

30.08.2001, ao Ministério da Defesa, encaminhando cópia do RI nO
3.494, de 2001, de autoria dos Deputados WALTER PINHEIRO e
GERALDO MAGELA, sobre possível prática de crime e \/iolação de
direitos e garantias individuais, praticados por militares do Exército
Brasileiro.

30.08.2001, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, encaminhando cópia do RI nO 3.495, de 2001, de
autoria dos Deputados GERALDO MAGELA, sobre possível prática
de crime e violação de direitos e garantias individuais, praticados por
militares do Exército Brasileiro.

30.08.2001, ao Deputado CORIOLANO SALES, encaminhando
cópia do Aviso nO 330/MF, de 29.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.219, de 2001.

30.08.2001, ao Deputado RICARDO BERZOINI, encaminhando
cópia do Aviso nO 329/MF, de 29.08.01, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.355, de 2001.

30.08.2001, ao Deputado RICARDO IZAR, encaminhando cópia do
Aviso nO 884/MJ, de 29.08.01, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.356, de
2001.

30.08.2001, ao Deputado RUBENS FURLAN, encaminhando cópia
do Aviso n° 224/MME, de 27.08.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.400, de 2001.

30.06.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSlAN, encaminhando
cópia do Aviso n° 245/MME, de 27.08.01, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.408, de 2001.

30.08.2001, ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN, encaminha cópia
do Aviso nO 246/MME, de 27.08.01, do Ministério de Minas e
Energia, que responde ao RI nO 3.409, de 2001.
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2388,

2389,

2390,

2391,

2392,

2393,

2394,

2395,

30.08.2001, ao Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
encaminhando cópia do Aviso nO 10121C.Civil, de 29.08.01, da
Casa Civil da Presidência da República, que envia cópia do Aviso nO
478, de 19.07.2001, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.709 de 2001.

31.08.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 147/AAP/GM/MTE, de 29.08.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.038, de 2001.

31.08.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso nO 146/MP/GM/MTE, de 29.08.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.039, de 2001.

31.08.2001, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso n° 145/AAP/GM/MTE, de 29.08.01, do Ministério do
Trabalho e Emprego, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.041, de 2001.

31.08.2001, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE. encaminhando cópia do Aviso n° 982/GM/MT, de
29.08.01, do Ministério dos Transportes, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.410, de 2001.

31.08.2001, ao Deputado EDUARDO CAMPOS, encaminhando
cópia do Aviso nO 983/GM/MT, de 29.08.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.422, de 2001.

31.08.2001, ao Deputado JOSÉ DE ABREU, encaminhando cópia
do Aviso nO 15/SG, de 29.08.01, da Secretaria-Geral da Presidência
da República, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.451, de 2001.

31.08.2001, ao Deputado JOSÉ ALEKSANDRO, encaminhando
cópia do Aviso nO 981/GM/MT, de 29.08.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.457, de 2001.
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RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA RELATIVA A

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

AGOSTO/2001

Aviso nO 8D3-C.Civi', de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 498, de 20.07.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 875, de
2000, de autoria da Deputada L1DIA QUINAN.

Aviso nO 893-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 499, de 20.07.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.423,
de 2001, de autoria do Deputado GUSTAVO FRUET.

Aviso nO 893-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 49, de 24.07.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.498, de 2001, de autoria
do Deputado MARÇAL FILHO.

Aviso n° 893-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 500, de 20.07.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.506,
de 2001, de autoria do Deputado OR. HÉLIO.

Aviso nO 883-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 501, de 20.07.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.543,
de 2001, de autoria do Deputado AIRTON ROVEDA.

Aviso nO 893-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 479, de 19.07.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.545, de 2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

Aviso nO 893-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 502, de 20.07.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.566,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIONTIN.

Aviso n° 893-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 503, de 20.07.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.567,
de 2001, de autoria do Deputado DR. HÉLIO.
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Aviso nO 8n3-C.Civil. de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 41, de 13.07.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.589, de 2001, de autoria
do Deputado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA.

Aviso nO 8~J3-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 154, de 18.07.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.597, de 2001, de autoria do Deputado GASTÃO VIEIRA.

Aviso nO 893-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 740, de 19.07.01, do Ministério da
Justiça. prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.630,
de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

Aviso nO 893-C.Clvil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 504, de 20.07.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.674,
de 2001, de autoria do Deputado VICENTE CAROPRESO.

Aviso nO 8~)3-C.Civil, de 01.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 505, de 20.07.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.675,
de 2001, de autoria do Deputado ARACELY DE PAULA.

Aviso n° 2nD/MO, de 02.08.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.448, de
2001, de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA.

Aviso nO 2ü2/MD, de 02.08.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.306, de
2001, de autoria da Deputada LAURA CARNEIRO.

Aviso nO 203/MD, de 02.08.01, do Ministério da Defesa. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.378, de
2001, de autoria do Deputado ORLANDO FANTAZZINI.

Aviso nO 2ü4/MD, de 02.08.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.304, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso nO 293/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, respondendo ao RI nO
3.362, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO ZUPPO.

Aviso nO 295/MF, de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, respondendo ao RI nO
3.391, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

Aviso n° 296/MF. de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, respondendo ao RI nO
3.411, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.
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Aviso nO 2g7/MF,

Aviso nO 299/MF,

Aviso nO 300/MF,

Aviso nO 301/MF.

Aviso nO 302/MF,

Aviso nO 3ú3/MF,

Aviso nO 304/MF,

Aviso n° 305JMF,

Aviso na 306/MF,

Ofício nO 9H1/GM
IMMA,

Ofício nO 8T/MEC,

Aviso nO 220/MME,

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.390, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.347, de
2001, de autoria do Deputado ARY KARA.

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.241, de
2001, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS.

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.254, de
2001, de autoria do Deputado CORIOLANO SALES.

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.368, de
2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.323, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ MILlTÃO.

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.309, de
2001, de autoría do Deputado JOÃO PIZZOLATIl.

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.305, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

de 02.08.01. do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.352, de
2001, de autoria do Deputado NELO RODOLFO.

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.331, de
2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.

de 02.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.310, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

de 03.08.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.423, de
2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia, respondendo ao
RI n° 3.288 e à Indicação n° 1.629, de 2001, de autoria do
Deputado ÁTILA LINS.



45852 Quarta-Feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

Aviso n° 2;J.1/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO 3.338, de
2001, de autoria da Deputada VÂNESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 222/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO 3.433, de
2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.

Aviso nO 2?3/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI n° 3.446, de
2001, de autoria do Deputado RUBENS BUENO.

Aviso nO 224/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO 3.349, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO CELSO.

Aviso nO 225/MME, de 03.08.01, do Minístério de Minas e Energia. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.417, de
2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO COELHO.

Aviso n° 226/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO 3.419, de
2001, de autoria do Deputado HAROLDO LIMA.

Aviso nO 227/MME, de 03.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesiLos constantes do RI n° 3.439, de
2001, de autoria do Deputado IVAN PAIXÃO.

Oficio n° 320/MP, de 06.08.01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.252, de 2001, de autoria do Deputado DR.
ROSINHA.

Aviso n° 900-C.Civil, de 06.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica Que
envia cópia do Aviso n° 91, de 27.07.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.218, de 2000, de autoria do Deputado BISPO WANDERVAL.

Aviso nO 900-C.Civil, de 06.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 92, de 27.07.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.439, de 2001, de autoria do Deputado MARÇAL FILHO.

Aviso nO 900-C.Civil, de 06.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 93, de 27.07.01, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.481, de 2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO e
outros.

Aviso nO 900-C.Civil, de 06.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 431, de 27.07.01, do Ministério da
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Aviso nO 9UO-C.Civil,

Aviso n° 90Q-C.Civil,

Ofício nO 4253/
GM/MET,

Aviso nO 822/
GM/MT,

Oficio na 491
GM-MDIC,

Aviso n° 230/MME,

Aviso nO 546/GM,

Aviso nO 547/GM,

Aviso nO 233/MME,

Aviso n° 84 'IIMJ,

Aviso n° 235/MME,

Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.576,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 06.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 224, de 26.07.01, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.605, de 2001, de autoria do Deputado
RICARDO BERZOINI.

de 06.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 432, de 27.07.01, do Ministério da
Saúde, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.694,
de 2001, de autoria do Deputado OLIVEIRA FILHO.

de 06.08.01, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.394, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

de 07.08.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.110, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

de 08.08.01, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.429, de 2001, de autoria do Deputado
MILTON TEMER.

de 08.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.763, de 2001, de
autoria do Deputado RUBENS BUENO.

de 08.08.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.382, de 2001, de autoria
do Deputado IVAN PAIXÃO.

de 08.08.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.447, de 2001, de autoria
do Deputado MARCOS ROUM.

de 09.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.349, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO CELSO.

de 09.08.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.336, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 10.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.396, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.
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Aviso nO 245,

Aviso nO 549/GM,

Ofício nO 54 SGEX
COF/DNU··
MRE-AEFI,

Oficio nO 66,

Aviso nO 2'i1/MO,

Aviso na 323/MF,

Aviso na 324/MF,

AVIso n° 325JMF,

Ofício nO 441/MI,

Aviso nO 5bO/GM,

Aviso na 853/MJ,

Aviso na 250,

de 10.08.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nas 3.262, 3.263, 3.264, 3.265,
3.272, 3.273 e 3.275, de 2001, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO.

de 10.08.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.403, de 2001, de autoria
do Deputado MARCOS AFONSO.

de 13.08.01, do Ministério das Relações Exteriores, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.450, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

de 14.08.01, do Ministério da Cultura, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.965, de
2001, de autoria do Deputado SÉRGIO MIRANDA.

de 14.08.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.334, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ COIMBRA.

de 14.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.442, de
2001, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.

de 14.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.436, de
2001, de autoria da Deputada LAURA CARNEIRO.

de 14.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.431, de
2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 15.08.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.374, de
2001, de autoria da COMISSÃO DA AMAZÓNIA E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

de 15.08.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.292, de 2Q01, de autoria
da Deputada JANDIRA FEGHALI.

de 15.08.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.189, de 2001, de autoria
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 16.08.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do R'
nO 3.432, de 2001, de autoria do Deputado DR. ROSINHA.
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de 16.0B.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.428, de
2001, de autoria do Deputado WELUNGTON DIAS.

de 16.08.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.441, de
2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso nO 942/GM/MT. de 16.08.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.190, de
2001, de autoria do Deputado JOÃO CALDAS.

Aviso n° 944/GM/MT,

Ofício n° 1068/GM
IMMA,

Ofício nO 9:3JMEC,

Ofício nO 94/MEC,

Oficio n° 95/MEC,

Ofício nO 9f:l/MEC,

Ofício n° 9BJMEC,

Aviso n° 944-C.Civil,

Aviso nO 944-C.Civil,

de 16.08.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.438, de
2001, de autoria dos Deputados MAX ROSENMANN e AIRTON
ROVEDA.

de 16.08.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.412, de
2001, de autoria do Deputado FERNANDO FERRO.

de 17.08.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.281, de
2001, de autoria do Deputado AIRTON DIPP.

de 17.08.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os Quesitos constantes do RI nO 2.727, de
2000, de autoria do Deputado ARY KARA.

de 17.08.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.136, de
2001, de autoria do Deputado ARMANDO ABILlO.

de 17.08.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 2.506, de
2000, de autoria do Deputado AVENZOAR ARRUDA.

de 17.08.01, do Ministério da Educação, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.986, de
2001, de autoria do Deputado ORLANDO FANTAZZINI.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da RepubJica que
envia cópia do Aviso n° 163, de 02.08.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 966,
de 2000, de autoria do Deputado COSTA FERRERA.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 817, de 03.08.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.587,
de 2001, de autoria do Deputado FRANCISCO RODRIGUES.
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de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 164, de 02.08.01, do Ministério do Meio
Ambiente, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.603, de 2001, de autoria do Deputado CLEMENTINO
COELHO.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 14, de 02.08.01, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 1.614, de 2001, de autoria do Deputado
FERNANDO GABEIRA.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 196, de 31.07.01, do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento. prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.617, de 2001, de autoria do Deputado
RUBENS BUENO.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 511, de 03.08.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobra a Indicação nO
1.642, de 2001, de autoria do Deputado COSTA FERREIRA.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 510, de 03.08.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.643, de 2001, de autoria do Deputado COSTA FERREIRA.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 816, de 03.08.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.711,
de 2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 53, de 08.08.01, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 552, de 1999, de autoria
do Deputado PEDRO FERNANDES.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 926, de 08.08.01, do Ministério dos
Transportes. prestando esclarecimentos sobre a Indicação na
1.472. de 2001, de autoria do Deputado OSMAR SERRAGl\O.

de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 874, de 08.08.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.494, de 2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

Aviso nO 945-C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 922, de 08.08.01, do Ministério dos
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Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.521. de 2001, de autoria do Deputado LUIZ BITTENCOURT.

Aviso nO 9r fS-C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso n° 906, de 08.08.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.527, de 2001, de autoria do Deputado JORGE ALBERTO.

Aviso nO 945-C.Civil. de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 828, de 07.08.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.559, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

Aviso nO 945-C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 867. de 08.08.01, do Ministério dos
Transportes, prestando esclarecimentos sobre a Indicação na
1.560, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA.

Aviso nO 945-C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica Que
envia cópia do Aviso nO 838, de 09.08.01, do Ministério da
Justiça, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.596.
de 2001, de autoria do Deputado HERCULANO ANGHINETTI.

Aviso n° 945-C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 195-A, de 31.07.01, do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação nO 1.618, de 2001, de autoria do Deputado
ORLANDO DESCONS\.

Aviso nO 945-C.Civil, de 17.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 243, de 10.08.01, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n° 1.708, de 2001, de autoria do Deputado
DR. HÉLIO.

Ofício nO 334/MPI, de 20.08.01, do Ministério do Planejamento. Orçamento e
Gestão, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.427. de 2001, de autoria do Deputado
WELLlNGTON DIAS.

Ofício nO 239/MME, de 21.08.01, do Ministério de Minas e Energia. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.311, de
2001, de autoria do Deputado MARCOS AFONSO.

Aviso nO 1ü8/MC. de 22.08.01, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.218, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nO 109/MC, de 22.08.01. do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.236, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO e outros.
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de 22.08.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.371, de
2001, de autoria do Deputado JAIR MENEGUELLI.

de 22.08.01, do Ministério da Defesa, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.449, de
2001, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 22.08.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.295, de
2001, de autoria do Deputado NILSON MOURÃO.

de 22.08.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 3.437, de 2001, de autoria
do Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.

de 22.08.01, do Ministério do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.091, de
2001, de autoria do Deputado WELLlNGTON DIAS.

de 23.08.01, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre 05 quesitos constantes do RI n° 3.256, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 23.08.01, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.177, de
2001, de autoria do Deputado CARLOS BATATA.

de 23.08.01, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.040, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

de 23.08.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.359, de 2001, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 24.08.01, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.324, de 2001, de autoria
do Deputado RUBENS BUENO.

de 27.08.01, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 3.056, de 2001, de autoria do Deputado VICENTE
CAROPRESO.

de 27.08.01, do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes ~o RI
nO 3.167, de 2001, de autoria do Deputado NILSON MOURAO.

de 27.08.01, do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
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do RI n° 2.923, de 2001, de autoria do Deputado FERNANDO
FERRO.

de 27.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.400, de
2001, de autoria do Deputado RUBENS FURLAN.

de 27.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.408, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSS1AN.

de 27.08.01, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.409, de
2001, de autoria do Deputado PEDRO PEDROSSIAN.

de 27.08.01, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.217, de 2001, de autoria da Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN.

de 29.08.01, da Secretaria-Geral da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n° 3.451, de 2001, de autoria do Deputado JOSÉ DE ABREU.

de 29.08.01, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos. constantes do RI nO 3.041, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

de 29.08.01, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.039, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

de 29.08.01, do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.038, de
2001, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO.

de 29.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.355, de
2001, de autoria do Deputado RICARDO BERZOINI.

de 29.08.01, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.219, de
2001, de autoria do Deputado CORIONALO SALES.

de 29.08.01, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.356, de 2001, de autoria
do Deputado RICARDO IZAR.

Aviso nO 981/GM/MT, de 29.08.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.457, de
2001, de autoria do Deputado JOSÉ ALEKSANDRO.
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Aviso nO 9tl2/GM/MT, de 29.08.01, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.410, de
2001, de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Aviso nO 9R3/GM/MT, de 29.08.01 J do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.422, de
2001, de autoria do Deputado EDUARDO CAMPOS.

Aviso n° 1ü12-C.Civil, de 29.08.01, da Casa Civil da Presidência da Republica que
envia cópia do Aviso nO 478, de 19.08.01, do Ministério da
Educação, prestando esclarecimentos sobre a Indicação n°
1.709, de 2001, de autoria do Deputado ANTON\lO CARLOS
PANNUNZIO.

Ofício n° 5'lü/MI,

Ofício n° 5'1 1/MI,

Ofício n° 512/MI,

Aviso nO 5102/011
GM/MTE,

Aviso nO 5103/01/
GM/MTE,

de 31.08.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.341, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 31.08.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.389, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 31.08.01, do Ministério da Integração Nacional, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.283, de
2001, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

de 31.08.01, do Ministério do Esporte e Turismo, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.146, de
2001, de autoria do Deputado ALEXANDRE CARDOSO.

de 31.08.01, do Ministério do Esporte e Turismo. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do R\ n° 3.358, de
2001, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O
TRATAMENTO, O TRANSPORTE E A

DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE SERViÇOS DE
SAÚDE" E APENSADOS. POLíTICA NACIONAL

DE RESíDUOS

Ata da 108 Reunião Ordinária realizada em 25
de setembro de 2001

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de
dois mil e um, às quatorze horas e quarenta e três mi
nutos, no plenário número 14 do Anexo II da Câmara
dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a pre
sidência do Deputado José índio, Presidente, a Co
missão Especial destinada a proferir parecer ao Pro
jeto de Lei n° 203/1991, do Senado Federal, que "dis
põe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamen
to, o transporte e a destinação dos resíduos de servi
ços de saúde" e apensados. Estiveram presentes os
Deputados Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Cla
udio Cajado, Dr. Benedito Dias, Dr. Hélio, Iris Simões,
Joaquim Francisco, Luciano Pizzatto, Luciano Zica,
Luiz Antonio Fleury, Neuton Lima, Rafael Guerra, Ri
carte de Freitas, Ronaldo Vasconcellos, Rubens Fur
lan e Santos Filho, titulares; Armando Abílio, Eduardo
Barbosa, Fernando Coruja e Mário Assad Júnior, su
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Ale
xandre Cardoso, Clovis Volpi, Darcísio Perondi,
Emerson Kapaz, Eni Voltolini, Euler Ribeiro, Ivan Va
lente, José Borba, Marcos Afonso, Max Rosenmann,
Ricardo Izar, Saraiva Felipe e Vicente Caropreso. Ha
vendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos. Ata - O Deputado Neuton Lima
solicitou a dispensa da leitura da ata da 9a reunião,
cujas cópias já haviam sido distribuídas. Não houve
discussão. Em votação, a ata foi aprovada, sem restri
ções. Ordem do Dia - Reunião Ordinária para a apre
ciação do Requerimento n° 28/01, do Deputado Neu
ton Lima, que "solicita a criação de sub-relatorias,
tendo como base os capítulos do relatório preliminar
do Deputado Emerson Kapaz, excetuado o capítulo 1
- Disposições Preliminares"; e audiência pública com
a presença dos Senhores Luiz Henrique Bucco, re
presentando o Senador Fernando Bezerra, Presiden
te da CNI- Conferência Nacional da Indústria; Carlos
de Oliveira Ávila, representando o Senhor Stefan
Bogdan Salej, Presidente da FIEMG - Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais; Hugo Springer,

representando o Senhor Francisco Renan Oronoz
Proença, Presidente da FIERGS - Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul; e Romildo
Campelo, representando o Senhor Horácio Lafer
Piva, Presidente da FIESP - Federação das Indústri
as do Estado de São Paulo. O Presidente da FIEC 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará, tam
bém foi convidado a participar mas não pôde compa
recer. O Presidente deu início aos trabalhos pelo se
gundo item da pauta, informando aos parlamentares
e aos convidados os procedimentos regimentais que
seriam adotados durante a reunião. Falaram, pela or
dem, o representante da CNI, que abordou a questão
dos passivos ambientais; os representantes da
FIEMG e FIERGS, que apresentaram experiências
de seus respectivos estados no tocante ao tratamento
dos resíduos e, por último, o representante da FIESp,
que discorreu sobre aspectos gerais que envolviam o
setor. Participaram dos debates os Deputados Lucia
no Zica, Iris Simões e Ronaldo Vasconcellos. Tendo
os convidados respondido às indagações formuladas
pelos parlamentares, o Presidente, apoiado pelo De
putado Ronaldo Vasconcellos, justificou a ausência
do Relator da matéria na reunião, tendo em vista que
o mesmo estava naquele mesmo dia participando da
FEILlMP - Feira Internacional de Limpeza Pública e
Resíduos Sólidos, em São Paulo. Ao concluir, agrade
ceu a presença dos participantes e nada mais haven
do a tratar, encerrou a reunião às dezesseis horas e
cinqüenta e dois minutos, antes porém convocando a
próxima para o dia dois de outubro, terça-feira, às
quatorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu,
Leila Machado Campos de Freitas, Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de aprovada, será assina
da pelo Presidente, e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados, juntamente com
as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) 
Declaro abertos os trabalhos desta reunião da Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir ao
Projeto de Lei nO 203, de 1991, que "dispõe sobre o
acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transpor
te e a destinação dos resíduos de serviços de saúde"
e apensados.

Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuí
da cópia da ata da 9a Reunião Ordinária desta Comis
são Especial, realizada em 18 de setembro de 2001.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presi
dente, solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) 
Dispensada a leitura da ata.

Em discussão. (Pausa.)
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Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Esta sessão destina-se a ouvir os Srs. Luiz Hen
rique Bucco, aqui representando o Senador Fernando
Bezerra, Presidente da CNI- Confederação Nacional
da Indústria; o Sr. Carlos de Oliveira Ávila, Coordena
dor do Grupo de Resíduos Sólidos do Conselho de
Empresários para o Meio Ambiente da FIEMG - Fe
deração das Indústrias do Estado de Minas Gerais,
representando o Presidente dessa instituição; o Sr.
Hugo Springer, Diretor do Centro Nacional de Tecno
logias Limpas, representando o Sr. Francisco Renan
Oronoz Proença, Presidente da FIERGS - Federação
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul; o Sr.
Romildo Campelo, Diretor do Departamento do Meio
Ambiente da FIESP - Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo, representando o Sr. Horácio La
fer Piva, Presidente dessa instituição.

Todos, naturalmente, se pronunciarão sobre o
tema "Política Nacional de Resíduos", objeto de estu
do desta Comissão Especial.

Convido a fazer parte da Mesa os Srs. Luiz Hen
rique Bucco, Carlos de Oliveira Ávila, Hugo Springer e
Romildo Campelo.

Comunico aos Srs. Parlamentares que o Sr. Jor
ge Parente Frota Júnior, Presidente da FIEC - Fede
ração das Indústrias do Estado do Ceará, não pôde
comparecer e não indicou representante para substi
tuí-lo.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare
ço aos Srs. Deputados e ilustres convidados que ado
taremos os seguintes critérios: cada expositor disporá
de vinte minutos para sua apresentação inicial, não
podendo ser aparteado nessa fase. Encerradas as
exposições, os Deputados interessados em interpelar
os convidados deverão fazê-lo estritamente sobre o
assunto em tela, dispondo para tanto do prazo de três
minutos, cabendo a cada expositor igual tempo para
responder. Serão facultadas a réplica e a tréplica,
também pelo prazo de três minutos.

Os Deputados que desejarem participar dos de
bates deverão inscrever-se previamente junto à Se
cretaria.

Inicialmente, agradeço a todos a presença nes
ta audiência pública, realizada a requerimento do De
putado Emerson Kapaz, Relator do Projeto de Lei n°
203, de 1991 .

Com a palavra o Sr. Luiz Henrique Sueco.

ção.
Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota- V.Sa dispõe de vinte minutos.

O SR. LUIZ HENRIQUE sueco - Sr. Presiden
te da Mesa, Deputado José índio, S~ e Srs. Parla
mentares, senhores e senhoras presentes, boa tarde.

Na condição de representante do Presidente da
CNI, vamos falar sobre o tema "Passivos Ambientais,
Bolsas de Resíduos, Ações da indústria", no que se
refere à politica nacional de resíduos sólidos.

A preocupação com as questões ambientais na
indústria iniciou com a problemática do lançamento
de efluentes líquidos, os quais, alterando as condi
ções do corpo receptor, poderiam comprometer a so
brevivência da fauna e da flora, que dependem direta
mente da qualidade da água desse corpo hídrico.

Dominadas as soluções para o problema da
contaminação da água superficial, outras questões
ambientais passaram a ser alvo da pesquisa e das
exigências de manutenção de características próxi
mas das naturais para a atmosfera e também para as
condições do solo e da água subterrânea.

É neste último tópico, especialmente no solo,
que se verifica a formação dos passivos ambientais.

O passivo geralmente é um tipo de resíduo que
sofreu inadequada disposição, ou dentro de algum
vasilhame, como tambores, latas, big bags e outros,
ou diretamente sobre o solo, em aterros ou valas que
não obedeceram às condições construtivas que ga
rantam seu estancamento quanto à liberação de ga
ses ou líquidos contaminados.

A formação de passivos ambientais é contem
porânea da evolução humana na superfície do plane
ta, podendo dizer-se que teve início com o advento da
agricultura e que se foi agravando sobremaneira com
o avanço dos processos industriais e de produção de
bens.

Países mais populosos e mais desenvolvidos in
dustrialmente do que o Brasil já apresentam ações e
legislação muito firmes para coibir a formação de no
vos passivos ambientais industriais, além de promo
verem a minimização dos efeitos negativos daqueles
passivos que já existem e que podem atingir a água
do subsolo utilizada para consumo.

No Brasil existe preocupação em relação aos
passivos ambientais, e algumas ações já são toma
das para que não se criem problemas cuja solução fi
cará a cargo de gerações futuras. O grande entrave
está na falta de legislação específica que apresente
padrões para os principais contaminantes do solo e
da água, assim como a fiscalização mais efetiva pelos
órgãos competentes. Outro grande problema é a dife
rença de atuação da fiscalização de um Estado para
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outro. Nos Estados em que a legislação e a fiscaliza- de 17% vão para aterros controlados, e 83% para lo-
ção são mais efetivas, os problemas de formação de cais inadequados, como fundos de vale, contaminan-
passivos ambientais são menores, enquanto que nos do lençóis freáticos e beiras de rios, obstruindo córre-
Estados, onde a preocupação oficial não é tão eleva- gos e favorecendo as enchentes.
da, formam-se grandes passivos, que precisarão ser Dados do CEMPRE de 2000 nos trazem o índi-
resolvidos posteriormente. ce da reciclagem de resíduos: alumínio, 78%; latas de

Passivo ambiental é o local que apresenta subs- aço, 35%; óleos lubrificantes, 16%; papéis, 38%; PET,
tâncias dispostas de maneira que ponha em risco a 26%; plásticos, 15%; pneus, 10%; vidro, 41 %.
vida humana, a fauna ou a flora pelo contato direto ou Passemos às alternativas para melhor destina-
indireto, através do ar, da água ou do solo. ção de resíduos sólidos no Brasil. Temos seis aterros

O Brasil sempre apresenta enormes contrastes industriais, que estão localizados no Paraná, São Pa-
em todos os setores da sociedade. Conta com exce- ulo e Rio de Janeiro; sete incineradores, nos Estados
lentes técnicos, comparáveis aos melhores do plane- de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas; sete
ta, em diversas áreas do conhecimento humano, mas processadores, nos Estados do Paraná, São Paulo,
também contabiliza um dos maiores contingentes de Rio de Janeiro e Minas Gerais.
analfabetos dentre todas as nações. Uma das grandes ações capitaneadas pela CNI

Quando se aborda o tema dos passivos ambien- é a Bolsa de Resíduos ou de Reciclagem, agente in-
tais, o Brasil leva alguma vantagem em relação aos tegrador entre produtores de resíduos e possíveis re-
países desenvolvidos, pois sua industrialização é mu- utilizadores ou recicladores. A função da Bolsa de Re-
ito mais recente. Dessa forma, a formação de passi- síduos é promover a gestão ambiental da indústria,
vos não atingiu proporções descomunais, embora obter lucratividade, eliminar o desperdício, integrar o
apresente sérios problemas localizados. mercado da reciclagem e promover novas tecnologi-

Por outro lado, a urbanização, a agricultura in- as de reciclagem. Com uma nova conotação do que
tensiva, assim como a exploração mineral realizada se entende por Bolsa de Resíduos, esta nada mais é
indiscriminadamente em áreas de garimpo, têm pro- do que um banco de dados de oferta e procura. Com
duzido significativos passivos no território brasileiro. esses dados, imagina-se que tenhamos de fazer um
Sobre a urbanização, destacamos diretamente o des- diferencial em relação às questões das Bolsas de Re-
tino dos resíduos urbanos gerados pela população, ciclagem.
assim como o esgoto doméstico, que vem constituin- Ainda com referência ao sistema do CNI, temos
do imensos passivos ambientais, com contaminações as bolsas implantadas nos Estados do Amazonas, ca-
diretas do solo, da água e também da atmosfera. pitaneada pela FIAM; Bahia, pela FIEB; Ceará, FIEC;

Por sua vez, a indústria precisa ser orientada Pará, FIEP; Paraíba, FIEPB; Paraná, FIEP; Pernam-
em seu crescimento, de maneira a evitar a formação buco, FIEPE; Rio de Janeiro, FIRJAN; e São Paulo,
de passivos ambientais que necessitem ser removi- pela FI ESP.
dos ou tratados futuramente, o que, além das dificul- As contaminações dos solos e da água subter-
dades que certamente apresentarão para sua recu- rânea geram passivos que permanecem mesmo após
peração, representará custo muitas vezes superior o fim de qualquer tipo de atividade impactante. Para
àquele investido na sua prevenção. tanto, nos dias de hoje, a iniciativa de uma empresa

A seguir, apresento dados estimados da geração ou a atuação dos órgãos ambientais de investigação
de resíduos sólidos no Brasil, que, quando não desti- de área suspeita de contaminação representa o com-
nados corretamente, geram passivos ambientais. prometimento do desenvolvimento industrial susten-

A produção de resíduos urbanos da população tável e dissemina a responsabilidade social do indiví-
brasileira, estimada em 170 milhões de habitantes duo para com o meio ambiente.
(dados do IBGE, de 1999) é de 1 quilo por habitan- Os principais fatores que induzem a empresa às
te/dia, contabilizando 60 bilhões de quilos/ano (dados investigações de passivos ambientais são primordial-
do CEMPAE, de 2000). mente: pressão do mercado, processo de certifica-

A destinação desses resíduos é a seguinte: 10% ção, selo verde e outros; obrigações legais, municipal,
em aterros controlados, 20% em tratamento e 70% estadual e federal; aquisição e apropriação de terre-
em locais inadequados. nos e imóveis.

Já a produção de resíduos da construção é da Essa investigação permite a avaliação do risco
ordem de 280 a 600 quilos habitante/ano, totalizando ambiental do empreendimento, identificados e valora-
de 39 a 112 bilhões/ano. Quanto a seu destino, cerca dos possíveis passivos que afetarão a performance
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financeira da empresa. Esse trabalho envolve a reali
zação de investigação de detalhamento nos possíveis
contaminantes envolvidos, derivando, então, para a
modelagem matemática, avaliação de risco e estudo
e concepção das técnicas da remediação.

Como e o que investigar? O processo de investi
gação de passivos ambientais requer envolvimento
de equipe multidisciplinar de profissionais aliado ao
conhecimento amplo e detalhado das fontes de con
taminação, atividade industrial, acidentes e outros e
características e comportamento dos contaminantes
envolvidos.

Para ações de remediação de uma área conta
minada deverão ser considerados alguns tópicos fun
damentais: definição de prioridades, tipos de caracte
rísticas dos contaminantes, riscos potenciais na co
munidade, saúde, segurança; limites de descontami
nação a que se pretende chegar.

A análise do risco é de fundamental importância
para a tomada de decisão em se remediar um site
contaminado. Devem ser ponderados os objetivos e
metas que se pretende alcançar, tomando-se em con
ta os possíveis receptores dessa contaminação. Po
demos definir a avaliação do grau de risco mediante
os seguintes questionamentos: há algum risco nesse
passivo ambiental? Poderá haver algum risco futuro?
Quais os bens a serem protegidos? O homem é colo
cado em risco? Existem restrições e recomendações
para o uso dessa área? É necessária a recuperação?

A adesão das empresas à conduta ambiental
mente sustentável decorre da percepção de vanta
gens econômicas e ambientais. A formação de passi
vos pode ser evitada por meio de ações.

A formação de passivos pode ser limitada por
ações preventivas, com custos muitos menores do
que o custo de recuperação posterior.

A tomada de decisão para ação preventiva
pode, por sua vez, realizar-se por meio de adoção de
normas voluntárias, de reciclagem de co-processa
mento, e outros mecanismos.

A legislação pode estabelecer dispositivos que
contribuam para minimizar a formação de passivos
ambientais.

Com relação ao assunto exposto, estamos à
disposição para responder qualquer questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) 
Para racionalizar os nossos trabalhos, os palestran
tes farão sua exposição e, posteriormente, os Depu
tados poderão fazer qualquer questionamento.

Com a palavra o Sr. Carlos de Oliveira Ávila, re
presentante da FIEMG.

O SR. CARLOS DE OLIVEIRA ÁVILA - Sr. Pre
sidente, Deputado José índio, Sr.!!!! e Srs. Deputados,
senhoras e senhores presentes, represento a FIEMG
- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gera
is, na qualidade de Coordenador da Comissão de Re
síduos Sólidos.

A FI EMG vem tratando o meio ambiente com a
CEMA - Comissão de Empresários para o Meio
Ambiente, que tem trabalhado três pautas principais:
recursos hídricos, resíduos sólidos e mudanças cli
máticas.

Na condição de Coordenador da Área de Resí
duos Sólidos, vou comentar o trabalho da FIEMG, uma
vez que o Estado de Minas Gerais tem tradicional vo
cação para indústria siderúrgica e de mineração.

Com relação ao meio ambiente, muitas iniciati
vas têm sido tomadas objetivando soluções adequa
das.

Na siderurgia, estamos usando a escória dos
alto-fornos como matéria-prima para cimento. Esse
material estava sendo acumulado em grande quanti
dade, mas recentemente foram feitos testes e, hoje,
ele pode ser utilizado como matéria-prima para pro
dução de cimento.

Com relação às alternativas para a questão de
meio ambiente, o Estado de Minas Gerais, cuja indús
tria cimenteira é bastante grande, vem oferecendo o
trabalho de co-processamento de resíduos como so
lução alternativa e bastante interessante. E é sobre
isso que vou falar com um pouco mais de detalhes,
começando pela definição de resíduo industrial.

(Apresentação de transparências.)

O resíduo industrial pode ser entendido como todo
o material resultante de processo produtivo cujo gerador
rejeita, pretende rejeitar ou é solicitado a rejeitar.

Segundo a ABNT, são classificados em três ca
tegorias: classe I, resíduos perigosos; classe li, resí
duos não-perigosos e não-inertes; e classe 111, resídu
os inertes.

Todo processo da fabricação deixa algum resí
duo. Mesmo nas atividades mais simples, nunca con
seguimos vencer o processo sem sobrar algum tipo
de resíduo. Quando fazemos bolo, quebramos os
ovos e sobram as cascas etc. Então, todo processo
deixa resíduos, quer seja pelo processo propriamente
dito, quer seja por algum problema de qualidade, isto
é, quando alguma coisa não sai da forma original
mente prevista.

A melhor forma é a reciclagem, a maneira de re
cuperar o resíduo e reintegrá-lo como parte do pro-
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cesso, como aterro, incineração e co-processamento,
sobre o qual vou falar um pouco mais.

O co-processamento é a utilização das excelen
tes condições do processo de fabricação de cimento
para a destruição de vários tipos de resíduos industri
ais, de forma segura e definitiva.

A fabricação de cimento envolve equipamentos
muito grandes. Um forno de cimento tem uma seção
de queima de aproximadamente cem metros de com
primento, às vezes, de sete a dez metros de diâmetro.
Nessa máquina são colocadas matérias-primas,
como calcário, argila, óxido de ferro. Esses materiais
são submetidos às altíssimas temperaturas necessá
rias às reações químicas para a formação do cimento.
Essas temperaturas chegam a 2.000 graus centígra
dos e são necessárias para esse tipo de processo.
Dessa mistura sai um produto, eu diria, intermediário
na fabricação do cimento, o chamado clfnquer, que,
depois de receber algumas adições e ser misturado
com outros materiais, se torna o cimento tal qual co
nhecemos.

Quanto aos resíduos, existem vários tipos de
tratamento que podem destruí-los num formo de ci
mento. Esses resíduos têm formas físicas e poder ca
lorífero diferente um do outro. Estamos falando de
pneus, borras ácidas, resíduo de tanque, terra conta
minada, tintas, vernizes etc. Para a alimentação segu
ra desses fornos há necessidade de uma unidade de
homogeneização. Essas unidades processam, na
verdade, vários tipos de resíduos de características fí
sicas diferentes e, a partir desse processo, se obtém
um combustível alternativo na outra ponta das unida
des de uniformização. Estou explicando esse proces
so de maneira muito simplificada, embora de fato
esse processo seja bastante simples.

Esse material é triturado e, às vezes, misturado
com alguns outros agentes apenas para torná-lo mais
fluido e poder ser transformado em combustível. O in
teressante é que para todo esse processo há a ne
cessidade de controle químico bastante intenso, para
que haja determinado poder calorífero e para que o
nível de contaminantes não ultrapasse determinado
nível indesejável. O resultado de todo o processo é
um material bastante uniforme, que segue rigorosa
definição de padrão. Quer dizer, ele tem uma compo
sição, um nível de poder calorífero e um nível de con
taminante máximos.

Esse material é colocado no forno para ser quei
mado, destruído. Conforme o desenho, esse material
é colocado exatamente na região onde é feita a com
bustão dos materiais que gerarão calor necessário
para o processo. Daí decorre, pelo próprio processo

de fabricação do cimento, uma série de vantagens
para essa destruição. Entre essas vantagens está o
uso de temperaturas altas, de 1.300 a 1.500 graus an
teriormente àquela chama. Na região da chama, a
temperatura chega a 2.000 graus. Em tais temperatu
ras, materiais orgânicos são completamente destruí
dos; já os não-orgânicos, minerais ou metais são, de
certa forma, fundidos ou quase fundidos, tornando-se
maleáveis a ponto de se integrarem à estrutura do ci
mento, no caso.

Além disso, é preciso considerar o tempo de per
manência desse material dentro do forno. No caso de
materiais sólidos, imaginem a temperatura sobre a
qual estamos nos referindo, o tempo de permanência
acima de quinze minutos e o tempo de gases de quatro
a seis segundos - esses são tempos mais do que sufi
cientes para a ocorrência das reações químicas ne
cessárias ao processo de destruição de orgânicos ou
de incorporação de metais pesados e outros minerais.

Outro fator é o ambiente alcalino. A atmosfera
dentro do forno possui condições químicas muito for
tes para se fazer a neutralização de produtos. Outra
questão é a alimentação contracorrente. Os materiais
entram nesse forno à temperatura ambiente; na con
tracorrente, tem-se o fluxo de calor intenso que sai da
fornalha no início do forno. Acontece que o material
que entra em temperatura ambiente possui capacida
de de condensar os vapores que saem do equipa
mento em temperatura elevada; essa condensação
faz com que esse material seja novamente arrastado
para dentro do forno.

Para exemplificar o caso, basta imaginar uma
pessoa tomando banho. Quando isso ocorre, o espe
lho do banheiro fica enfumaçado porque o vapor da
água se condensou. O mesmo ocorre nesse processo:
os materiais são postos para queimar, atingem eleva
das temperaturas e esfriam um pouco dentro do forno;
entretanto, quando bastante quentes, na iminência de
saírem, encontram um material muito frio, no qual se
condensam, retornam para dentro do forno.

Outra consideração é que as cinzas se incorpo
ram ao clínquer. O forno trabalha de forma rotativa.
Assim, o material é revolvido dentro dele. As cinzas
do material queimado depositam-se em cima do ma
terial que entra no forno e tornam a passar pelo pro
cesso de revolvimento. Isso facilita a incorporação de
materiais dentro da estrutura do clfnquer.

Além disso, há um sofisticado sistema de filtra
gem de gases. Por necessidades do próprio processo
de fabricação, a indústria do cimento precisa traba
lhar com filtros de alta eficiência; caso contrário, ela
seria uma grande emissora de pó. Creio que alguns
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podem se lembrar de que, há alguns anos, cidades
que possuíam indústria cimenteira tinham a cor cinza
devido à quantidade de pó que saía das fábricas de
cimento. Hoje em dia, isso não mais ocorre porque as
fábricas adotaram o sistema de filtro. Conheço o sis
tema de filtro eletrostático, cuja eficiência é de
99,9996%, ou seja, ele tem eficácia muito alta.

Esse processo é monitorado 24 horas por dia.
Isso é feito em virtude do próprio processo de fabrica
ção do cimento. Existe a necessidade de se garantir
que a temperatura seja exatamente aquela, que o fil
tro esteja funcionando e que o circuito todo esteja
sendo alimentado com material a temperaturas ade
quadas. E a própria intensidade com que se alimenta
o combustível alternativo também é monitorada. Qu
ando todos esses fatores são observados conjunta
mente, verifica-se que a segurança do processo é
bastante elevada.

Recentemente, foi defendida uma tese de dou
torado pelo Or. Wagner Maríngolo, da Faculdade de
Geologia da Universidade de São Paulo. Em tal tese,
foi comprovada a incorporação de metais pesados, a
destruição de elementos orgânicos e a segurança
desse processo.

O que significa a absorção dos contaminantes?
Significa que eles reagem com os outros materiais no
interior do forno e se tornam inertes e insolúveis, in
corporam-se à estrutura cristalina do cimento. Na
composição dos copos de vidro que usamos para to
mar água existe chumbo. É posto na formulação para
dar o brilho que tem o vidro. Mas nenhum de nós teve
até hoje problemas relacionados ao chumbo. Por
quê? Porque o chumbo existente nesse vidro está
inerte. Está complemente dentro da estrutura cristali
na do vidro. Incorporou-se a essa estrutura, sendo um
elemento seguro.

O mesmo ocorre com o cimento. A incorporação
desses metais pesados ou de outros materiais, devi
do à temperatura e ao próprio processo de fabricação
de cimento, é neutralizada de forma absoluta. O que
significa que esse cimento pode ser usado em uma
adutora e permanecer inerte. Não vai liberar nenhum
material por efeito de lixiviação - o efeito das chuvas
sobre os materiais.

O que pode ser co-processado? Há vários
exemplos. Substâncias oleosas, catalisadores usa
dos, resinas, colas, látex, pneus emborrachados, ma
deiras contaminadas, solventes, borrachas, lodos de
tratamento, terras contaminadas e papel. Nesse pon
to, chamo a atenção para alguns detalhes. Por exem
plo, terra contaminada - pôr terra contaminada para
queimar no forno?

Muitos materiais que estão no solo são matéri
as-primas naturais da fabricação de cimento. Só não
estão na proporção correta. Mas existem óxido de
alumínio, óxido de silício, óxido de ferro, uma série de
materiais normalmente utilizados na fabricação de ci
mento. Alguns ajustes de formulação tornam isso viá
vel e de maneira bastante útil. Isso é aproveitado tam
bém como matéria-prima do processo.

Tudo pode ser co-processado? Não. Há coisas
que não se pode destruir em um fomo de cimento. Aqui
há alguns outros exemplos: resíduos hospitalares não
tratados, lixo doméstico não classificado, explosivos,
elementos radiativos, pesticidas, fossas orgânicas,
materiais com alto teor de metais pesados. Por que
com alto teor de metal pesado? Porque existe um limite
para a capacidade de absorção de metal pesado nes
se processo. A empresa de cimento que se propõe a
fazer esse tipo de destruição tem de levar em conta
que não vai querer prejudicar a qualidade do cimento
produzido, mas, sim, ter o seu produto feito da maneira
esperada, ao mesmo tempo em que ela simultanea
mente destrói esses materiais. Materiais com alto teor
de cloro também não podem ser utilizados, porque
comprometem o sistema de filtragem de alta eficiência
a que me referi. Material com alto teor de cloro acaba
causando entupimento do filtro, o que é extremamente
negativo para o processo como um todo.

Quais são as vantagens do co-processamento?
Elimina resíduos perigosos de forma segura e definiti
va; aumenta a oferta de empregos, porque cria uma
atividade a mais com aquelas plantas de homogenei
zação; aumenta a geração de impostos para o Muni
cípio que faz o co-processamento, porque no fim há
uma geração a mais de imposto sobre serviços; facili
ta o controle de órgãos de meio ambiente. Isso é bas
tante interessante.

Como disse, o forno de cimento é monitorado 24
horas por dia. Alguns desses monitoramentos são da
chaminé do forno, a parte de emissões. Hoje, já é pos
sível ter equipamentos que fazem monitoramento
on-line, monitoramento instantâneo da saída do for
no. O que se propõe a ser feito pode ser controlado de
maneira contínua e efetiva. E, naturalmente, poupa
recursos naturais como óleo combustível e algumas
matérias-primas minerais, na medida em que as cin
zas são incorporadas e muitas dessas cinzas são as
matérias-primas - digamos - naturais do cimento. É
bom lembrar que não é qualquer material que pode
ser destruído em forno de cimento. A destruição des
ses materiais tem de ser de alguma forma coerente
com o processo de fabricação do cimento.
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Numa análise comparativa, o co-processamen- mais limpa". Um caso particular disso seriam as tec-
to é o único processo que oferece as seguintes condi- n%gias limpas.
ções: gera aproveitamento térmico; permite o aprovei- (Apresentação de transparências.)
tamento de vários resíduos como matérias-primas; Na realidade, esse assunto está inserido em
promove a destruição sem a geração de novos resí- contexto maior, o do chamado desenvolvimento sus-
duos, porque ele incorpora todas as cinzas no pro- tentável sobre as dimensões, considerando as di-
cesso, inclusive as que ficam no filtro, que são retor- mensões técnica, econômica, ambiental, política, cul-
nadas em algum momento posterior para o próprio tural e ética.
processo; possibilita o monitoramento on-Iine de vá- Represento a FIERGS - Federação das Indús-
rios desses parâmetros de controle, e poupa recursos trias do Estado do Rio Grande do Sul, particularmen-
naturais não renováveis. te o Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL),

Como conclusão, a contribuição da indústria de uma unidade operacional do SENAI do Rio Grande do
cimento é um processo que realmente ofereça alter- Sul que integra o sistema da UNIDO e da UNEP e o
nativa segura e definitiva, com vantagens de se estar PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio
criando nova atividade econômica e de se estar real- Ambiente.
mente partindo para situação de desenvolvimento Está contida no projeto da Agenda 21, que to-
sustentado, na medida em que coisas que anterior- dos sabem está em processo final de consolidação, a
mente seriam inúteis, jogadas em aterros ou dispos- seguinte frase:
tas de alguma outra forma, teriam nova utilização. A ciência brasileira terá ainda de construir as

Isso é possível na indústria de Minas Gerais, tecnologias limpas adequadas ao seu desenvolvi-
porque a indústria de cimento naquele Estado é bas- mento, os indicadores ambientais apropriados para
tante ativa. Proporcionalmente, Minas Gerais fabrica acompanhar sua evolução e um sistema de contabili-
mais do que sua própria necessidade e exporta muito dade ambiental abrangente capaz de apontar os cus-
clínquer para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Espí- tos a serem apropriados em todas as atividades e
rito Santo. Essa é uma contribuição que a indústria projetos.
tem colocado à disposição. Como é uma matéria que O texto base da Agenda 21, proposto na Rio 92,
talvez não seja de fato de conhecimento mais amplo, no capítulo dedicado à indústria - senão me engano o
estamos chamando a atenção para esse tipo de alter- 34 - diz que as áreas a serem desenvolvidas pelas in-
nativa, na medida em que, dentro do contexto da le- dústrias seriam a produção mais limpa e a promoção
gis/ação, deveria ter destaque maior para poder ser da responsabilidade empresarial ou da ação cidadã
francamente utilizada como alternativa para a desti- das empresas.
nação de resíduos industriais. No MERCOSUL, existem vários grupos e sub-

Obrigado. grupos de trabalho que se reúnem representando os
O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) _ quatro países a cada três ou quatro meses. O Subgru-

Foi muito boa a apresentação de V.Sa Acho que todos po ?e Tra~alho 6 - S.GT 6 do .MERCOSUL - trata de
nós desconhecíamos essa capacidade de absorção ~~IO am?lente. No dia 22 ~e Ju~ho de 2001, em reu-
do ciment nlao realizada em Assunçao, fOI proposto o Acordo -

o. . Marco sobre Meio Ambiente do MERCOSUL, que
Passamos agora a palavra o Sr. Hugo Spnnger, está agora nos Congressos dos quatro países para

da FIERGS. eventual homologação, validação, ou ratificação em
O SR. HUGO SPRINGER - Sr. Deputado José cada um deles, o que esperamos venha a acontecer.

índio, Presidente desta Comissão, Srs. Deputados, O art. 4° diz o seguinte:
componentes da Mesa, senhoras e senhores presen- . . .
tes, meu enfoque será um pouco distinto. Vou abordar O obJetlv? do acordo ~ o dese~volvl-
a chamada produção mais limpa ou, se quiserem, a ~ento sustent~vel ~ a prc:teçao d~.melo ~m-
prevenção da poluição, que fundamentalmente con- blent~, f~ente as. artlculaç?es das Im~n~es
siste em procurar otimizar a relação ou a transforma- economlca, SOCial e a~blental, contn.bUlndo
ção de matérias-primas e outros insumos, água e para. uma melhor ~uahdade do ambiente e
energia em produto final. O nome que vão encontrar de vida da populaçao.
para isso na literatura pode variar. Alguns chamam de Particularmente, uma das ações propostas é a
"caso particular de ecoeficiência", os americanos de incentivar a pesquisa científica e o desenvolvimen-
chamam de "prevenção da poluição" ou "produção to de tecnologias limpas.
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Apresento apenas mais esta transparência so
bre as questões conceituais da produção mais limpa.

A mensagem central, como os senhores já per
ceberam, é procurar, se possível, evitar na fonte a ge
ração de resíduos. Esse é o objetivo desse enfoque.
Se a geração de algum resíduo não for evitável, que
se minimize esse resíduo, que ele seja o mínimo pos
sível. E, se mesmo assim ele for criado, que seja pos
sível reciclá-Io ou reutilizá-lo, porque nos sistemas
depuradores ou de tratamento de efluentes líquidos,
resíduos sólidos, emissões aéreas, o que é tratado?
O que é co-processado, como vimos na intervenção
anterior? Resíduos de matérias insumidas pela plan
ta industrial ou pela unidade econômica do setor pri
mário ou terciário da economia. Se conseguimos mi
nimizar ou evitar essa geração econômica, social e
ambientalmente vai ser muito bom.

Esta é uma tradução de publicação da Organi
zação das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial, de abril deste ano. Não vou ler na íntegra,
apenas o primeiro parágrafo, que diz:

Esforços nas plantas produtivas para
reduzir a produção podem gerar reduções
substantivas no consumo de materiais, água
e consumo de energia, com, concomitante,
diminuição de custos operacionais.

Isso implica economias, aumento de produtivi
dade e, consequentemente, competitividade no mer
cado nacional e internacional. E a produção mais lim
pa melhora a imagem da empresa junto aos seus
consumidores, vizinhos e autoridades, os stay co
vers, empregando termo da ISO 14001. Os consumi
dores estão cada vez mais demandando produtos
amigos do meio ambiente.

Finalmente, de maneira mais singela, já vimos
no que consiste uma produção mais limpa - aplicação
de estratégia econômica ambiental e técnica que tem
como finalidade evitar ou eventualmente minimizar a
geração de resíduos na fonte, sejam eles sólidos,
foco do nosso encontro hoje, sejam líquidos ou éreos.

A aplicação do conceito de produção mais limpa
pode ocorrer, obviamente, em duas situações: numa
planta industrial já instalada - e estamos aqui repre
sentando a Confederação Nacional das Indústrias, o
nosso foco é a indústria, mas também se aplica a ou
tros entes econômicos - ou numa planta industrial
que venha a ser implantada. Na que vai ser implanta
da, a situação é talvez mais próxima da ideal. Se o
grupo de pessoas aqui presentes desejar, por exem
plo, investir num empreendimento desses, o que va
mos fazer, idealmente falando, sobre uma situação

ainda não existente? Vamos definir o produto que
queremos oferecer ao mercado, idealmente já proje
tando esse produto, com todos os cuidados do deno
minado ecodesign. Considerando, por exemplo, to
das as fases e implicações das diferentes etapas do
ciclo de vida desse produto.

Feito isso, vamos projetar a planta com todos os
cuidados relativos a uma produção mais limpa, otimi
zação de uso de energia e as diferentes formas, elétri
cas e outras, e assim por diante. Vamos implantar
essa unidade industrial já com todos os cuidados do
sistema de gestão ambiental etc.

Vejam: isso é o ideal. Agora, pensemos na reali
dade do mercado. Temos uma unidade implantada.
Então, precisamos nela aplicar metodologia que vai
permitir a identificação de oportunidades de uso do
enfoque de produção mais limpa. Esse enfoque ocor
re em vários níveis e todas essas medidas sempre
trazem vantagens e benefícios ambientais e econô
micos. Isso é o gratificante.

A primeira situação livre mais elementar é o
housekeeping, o cuidar da casa, aquelas medidas
singelas que são tomadas quando uma torneira não
fecha bem, o sistema de transmissão de um fluido tér
mico não está bem vedado e há perda de calor e as
sim por diante. Não vou aprofundar-me nisso agora.

O segundo nível já um pouco mais complexo,
envolve a abordagem do produto. Talvez o design ou,
neste caso, o redesign do produto, uma considera
ção das suas matérias-primas, substituindo algumas
ou as usando em condições melhores que outros in
sumos ali utilizados. É preciso também valorizar os
produtos que hoje são resíduos.

O terceiro enfoque tem nível de sofistificação
um pouco maior. Ele engloba desde questões de pla
nejamento e controle da produção, como as questões
do aprazamento, da automação industrial, de CADE,
de modificação de pacotes de conjuntos tecnológicos
hoje existentes até o uso de novas tecnologias, e por
aí vai.

Vejam: o caso geral é a produção mais limpa. A
tecnologia limpa é uma situação específica. Um
exemplo clássico: uma indústria de celulose e papel
que passa a utilizar branqueamento não mais por clo
ro ou um derivado de cloro, mas, sim, por exemplo,
por ozônio ou outro oxidante, com investimento subs
tantivos.

Um especialista em produção mais limpa realiza
todos esses enfoques em uma empresa. Há questão
de logística, reutilização e tratamento depurador, por
que algum resíduo sempre será gerado e precisará
ser adequado ao meio ambiente.
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Sistemas de gestão ambiental: certificáveis ou
não? Auditoria ambiental, análise do ciclo de vida, no
caso, de empresas já existentes, também fazem parte
desse enfoque holístico de produção mais limpa.

Esta transparência é auto-explicativa, já a apre
sentei em dois outros momentos. Todo resíduo que
tem de ser adequado ao meio ambiente, no sistema
depurador, numa unidade de co-processamento, num
aterro industrial, numa compostagem. São resíduos
produzidos na planta, que derivaram das matéri
as-primas. Lógico é que não se cria uma matéria.

Que ganhos a produção mais limpa traz a uma
empresa? Redução de custo, via redução de desper
dício e, portanto, maior lucro, conseqüente aumento
de produtividade e um pouco de gestão adequada à
competitividade, além de adequação ambiental. Quer
dizer, os padrões de emissão passam a ser atendi
dos, o meio ambiente agradece, e a legislação, as
portarias, também. Incremento dos benefícios socia
is, gerados muitas vezes via aumento, criação de
oportunidades de emprego, ganhos em saúde e se
gurança ocupacional - todos os senhores conhecem
a ISO 14000, a certificação por essa norma existe
ainda, não é uma ISO, mas uma norma da chamada
OHSAS, da Organização Internacional de Saúde e
Segurança no Trabalho, e a norma 18.000 ou a BS, o
Padrão Britânico 8800, que permitem certificar siste
mas integrados de gestão ambiental, saúde, seguran
ça ocupacional, imagem junto ao público, marketing
e venda também têm incrementos.

O nosso Centro de Tecnologias Limpas, do sis
tema UNIDO/UNEP no Brasil, está instalado em Por
to Alegre. É um dos 22 centros do sistema
UNIDO/UNEP espalhados pelo mundo. Os países di
tos desenvolvidos ou ricos também têm seu centro de
produção limpa, só que não pertencem ao sistema
UNIDO/UNEP.

É importante dizer que o nosso centro brasileiro
segue o conceito e a metodologia, a orientação meto
dológica da UNIDO e da UNEp, mas sempre foi total
mente financiado com recursos do Brasil. Ele também
não tem padrinho, em termos de conhecimento, como
a entidade americana, inglesa, holandesa, austríaca
ou, talvez, japonesa. A tecnologia é inspirada em ou
tros modelos, mas foi fundamentalmente aprimorada
no Brasil.

O Centro de Produção Limpa, no Rio Grande do
Sul, integrante do sistema UNIDO/UNEP de centros
nacionais de produção limpa, opera desde julho de
1995, já atendeu - dados até 30 de junho deste ano 
a 159 empresas em vários setores e participou da es
truturação de vários núcleos em Estados em que não

há filiais do CNTL. Além disso, ajudamos a capacitar
recursos humanos, participamos de produtos de as
sistência técnica, a pedido, em três outros países.

Numa iniciativa da Confederação Nacional da
Indústria, do BNDES, do SENAI nacional, do Banco
de Desenvolvimento do Nordeste, do CEBDS, existe
a Rede Brasileira de Produção Mais Limpa. Os quatro
primeiros núcleos capacitados instalados no ano pas
sado - e o CNTE é somente o agente técnico - foram
os da Bahia, o de Minas Gerais, o de Mato Grosso e o
de Santa Catarina. Este ano está acontecendo no Rio
de Janeiro, e o processo continuará semana que vem
no Ceará e em Pernambuco.

Passemos às três últimas transparências. A ca
pacitação de consultores ou de especialistas em de
tectar oportunidades de produção mais limpa em in
dústrias e nesses núcleos novos é uma especializa
ção lato sensu. Ela demanda um pouco acima de
360 horas/aula.

Aqui estão alguns exemplos simplificados. As
empresas que participaram, por exemplo, da capaci
tação tiveram pessoas suas participando do progra
ma de capacitação do núcleo da Bahia, no ano passa
do. Se os senhores olharem as duas últimas colunas,
à direita, na penúltima, verão melhorias detectadas,
nas quais foi aplicada a metodologia de produção
mais limpa, com investimento de 226 mil, que redun
daram em benefícios, e a taxa de retorno foi de meio
ano, se assim quiserem.

Em Mato Grosso, a situação foi melhor e mais
impactante, quase um para dez. E, finalmente, em Mi
nas Gerais, tivemos uma proporção de quase um
para dois e meio, quer dizer, quase 500 mil reais para
1 milhão e 314 mil reais.

Gostaria de dizer que prevenção da poluição é
importante; aliás, tratamento depurador, fim de tubo,
sistema de gestão ambiental, gerenciamento, tudo
isso é importante, assim como são fundamentais a
educação ambiental na comunidade na qual a empre
sa está inserida, dos seus funcionários e de suas fa
mílias, e a maior eficiência no uso de energia nas
suas diferentes formas. Trata-se, pois, de belo desafio
que está sendo proposto para a sociedade brasileira.

Concluo dizendo que as inovações, via pesqui
sa e desenvolvimento nas entidades, e os fatores so
ciais fundamentais para a criação de conhecimento
novo - as universidades - também são muito ricos
nesse campo.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) 
Agradeço a V.Sa

, Sr. Hugo Springer.
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Concedo a palavra ao Sr. Romildo Campelo, re
presentante da FIESP.

O SR. ROMILDO CAMPELO - Sr. Presidente e
amigo Deputado José índio, caro amigo Luciano Zica,
se assim posso chamá-lo, é pena que meu amigo De
putado e Governador de Pernambuco não esteja
aqui. Assim como o Deputado José índio, fui expatria
do de Pernambuco; e, São Paulo, em sua bondade,
recebeu-nos sem discriminação. De fato, São Paulo é
um Estado maravilhoso e recebe a todos.

Deveríamos ouvir também o representante do
Ceará; ele deveria expor a antecipação da legislação
ambiental em seu Estado, suas conquistas e as dificul
dades decorrentes da pressa em se legislar. Ora, o ato
de legislar deve ser conduzido de maneira harmônica,
em se tratando de País tão grande como o nosso.

Como já disse, represento o Estado de São Pau
lo. Antes de iniciar o assunto propriamente dito, quero
expor a razão pela qual os companheiros resolveram
que São Paulo deveria falar por último. Em primeiro lu
gar, isso foi feito porque somos acusados de sermos o
grande poluidor. De fato, sob a perspectiva maniqueís
ta de poluidor e poluídos, São Paulo, sem dúvida, é o
grande dragão da maldade na luta do bem contra o
mal. Em segundo lugar, a FIESP tem orgulho de dizer
está muito empenhada em fazer o dever de casa.

O Presidente da FIESP, Dr. Horácio Lafer Piva,
foi recentemente reeleito e deverá começar, em uma
semana, o terceiro triênio. Talvez eu não seja recon
duzido ao cargo; por essa razão, aproveito os últimos
momentos. Afinal, caso ele tenha juízo e não me re
conduza ao cargo, terei oportunidade de dizer à Câ
mara dos Deputados o que pensamos.

Em seu primeiro triênio, o Presidente tomou a
grande providência de mudar o nome do nosso de
partamento. Anteriormente, chamava-se Departa
mento de Meio Ambiente e de Uso do Solo. Assim era
porque, na década de 70, a legislação de São Paulo
tinha o viés de controlar o uso do solo metropolitano,
o que era moderno à época. É pena que os legislado
res daquele período não atentaram para as mudan
ças do mundo, tendo criado legislação que engessa o
processo industrial e de relação entre as duas faces.
O Presidente considerou inadequado o nome, e o
nosso setor passou a se chamar Departamento de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - e
essa é a tônica que nos credencia a falar hoje para os
senhores.

Na CNI, tentamos preparar nossa exposição
como co-participantes desse processo. Queremos in
teragir com os senhores porque temos certeza de que
precisamos de clara e moderna legislação para gerir

o grande problema dos resíduos sólidos em nosso
País.

Há dois grandes cortes na produção de resídu
os sólidos: a produção de processo, que decorre da
manufatura, e a produção de consumo. Queremos
mostrar aos senhores o resultado do sistema de pro
cesso e as alternativas para solucionar o problema.

O Sr. Hugo Springer, ao falar de passivos ambi
entais, para usar expressão pernambucana, disse tra
tar-se de "corda em casa de enforcado" - e isso deixa
a maioria dos industriais profundamente nervosos,
uma vez que são acusados de crime que, no início de
suas iniciativas, não era assim considerado. Não há
crime sem amparo de lei. Na questão ambiental, po
rém, o crime é praticado sem uma lei que o tipifique.

Quero, em princípio, pedir a absolvição dos se
nhores pelo fato de, se criminosos somos nós, indústri
as, assim o sermos por não saber e por não dispor de
tecnologia. E aquele era o melhor processo no mo
mento. Quando vemos hoje locomotivas movidas a
carvão ou a lenha - e elas só aparecem em filmes de
faroeste ou em alguns museus -, ficamos horroriza
dos, mas foram elas que nos trouxeram até aqui. Quer
dizer, a revolução provocada pela locomotiva possibili
tou a existência de foguetes, aparelhos celulares, en
fim, de toda a tecnologia que utilizamos hoje. Portanto,
não podemos, de maneira alguma, esquecer que a
maria-fumaça foi o máximo de tecnologia em determi
nado momento. Não podemos igualmente ser tomis
tas, pensar que o mundo parou e que certa tecnologia
tem de prevalecer porque nos beneficia momentanea
mente. Por isso, falamos de passivos ambientais.

A idéia era a de o Hugo Springer falar primeiro
por ser do SENAI, do sistema das federações. Ele é
nosso cérebro no processo do uso de tecnologias lim
pas. Como podemos mudar o processo industrial e
continuar gerando riquezas, produtos, de que todos
os cidadãos precisam, causando o menor impacto
ambiental possível? Por que somos bons? Não é por
que isso é necessário. Convencemo-nos da necessi
dade da sustentabilidade. Resíduo é matéria-prima
não processada corretamente, é a sobra que está
sendo jogada fora, que causa problemas ambientais
e, o pior de tudo, gera problemas no nosso caixa. Por
tanto, poluição, além de fazer mal, é burra, uma vez
que causa prejuízo. O Rio Grande do Sul talvez seja a
excelência desse processo, mas São Paulo tem o seu
instituto. Meia dúzia de federações hoje têm institutos
para buscar tecnologia, abrasileirá-Ia e introduzi-Ia.

Qual foi nossa idéia? Vamos apresentar o fantás
tico caso do co-processamento feito em usinas produ
toras de cimento. Inclusive, a pedido do querido amigo
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Carlos, quero convidar VE~, no dia e nas condições
que lhes forem convenientes, para visitarem a fábrica
da CIMINAS, que fica em Pedro Leopoldo, a trinta mi
nutos de Belo Horizonte. Desse modo, V.Ex!!!; verifica
rão in loco como funciona o processo e poderão criar
juízo de valor empírico. Transparência é muito bonito,
mas apresenta qualquer coisa. Gostaríamos que
V.Ex"....!! se dispusessem a ver o funcionamento, na con
dição de nossos convidados, numa unidade de co-pro
cessamento, que não é a única solução possível para
esse problema. Essa é uma delas, mas temos outras.
Podemos usar isso em forno cerâmico, e em grande
quantidade de processos podemos transformar resí
duos em insumos. Essa é a grande mágica que o Hugo
tenta encontrar para termos sustentabilidade e econo
micidade que garantam nossa sobrevivência.

É pena que o Deputado Luiz Antonio Fleury,
ex-Governador de São Paulo, não esteja mais aqui,
pois gostaria de invocar o seu testemunho. Vou
fazê-lo assim mesmo. E, como toda ausência é atrevi
da, VE~ ficam autorizados a conferir com S.Exa. se
o que estou dizendo é verdade. Quando S.Exa. era
Governador firmou grande acordo com a japonesa
Jaika, para que São Paulo equacionasse o problema
de esgoto no Tietê, o chamado projeto SANEGRAN.
A CETESB, sempre muito ciosa do que faz - às vezes
chega até a nos incomodar e a pedir mais do que é
possível dar, mas esse é outro capítulo -, listou mais
de 1.900 indústrias que, a seu juízo, poluíam o rio e
seriam as grandes responsáveis por seu estado pas
toso.Assinamos esse acordo. Vou citar o número:
100% das indústrias cumpriram o dever de casa. Será
que assim o fizemos porque somos maravilhosamen
te sérios e bons cidadãos? Talvez, mas também por
que a CETESB nos cobrou de maneira muito firme.
Fizemos o dever de casa inteiro. Infelizmente, o Esta
do não pôde - há quem diga que não quis - fazer a
sua parte, a que tinha contratado conosco.

Sei que V.Exatem espírito aguerrido e quer sus
tentabilidade e uma sociedade mais limpa, Deputado
Luciano Zica. Estamos muito mais avançados na in
dústria do que pode parecer no primeiro momento.

Não dispomos hoje das chamadas normas de li
vre adesão. Há normas britânicas, americanas, esco
lhemos o padrão ISO, adotado pelo resto do mundo.
Existe a ISO 9000, que é de produtos, e a série
14000. A primeira surgiu no ano de 1996, se não me
engano.

Para quem não está a par, a norma ISO é livre,
cumpre quem quiser. Não há nenhum órgão governa
mental que o obrigue. Passa-se a fazer determinados
procedimentos que implicam mudança de gestão.

Entretanto, requer-se do Presidente ao último dos
funcionários o desejo de que a norma ISO 14000 seja
aplicada. Caso contrário, não o será. Quando a em
presa julgar que está em condições de certificação,
se ela assim o quiser, convida outra empresa inde
pendente reconhecida pelo sistema ISO para fazer o
check-Iist, ou seja para verificar se ela está cumprin
do essas determinações.

Atualmente existem no mundo 30.303 empresas
que conseguiram fazer isso. E estão assim divididas:
6.648 são japonesas, 2.500 do Reino Unido, 2.400 da
Alemanha, 1.911 da Suécia, 1.480 dos Estados Uni
dos, 1.444 da Espanha e 359 do Brasil. Alguém dirá:
mas só?! Posso afirmar que o Brasil é o número um na
América Latina. O segundo colocado é o México, com
216, e o terceiro, a co-irmã Argentina, com 145. Temos
a iniciativa de almejar fazer esse trabalho.

Estamos dispostos a discutir com toda esta
Casa qualquer assunto que se relacione com destina
ção de resíduos sólidos. Todavia, tomamos o cuidado
de dizer que os resíduos de processo estão sendo ge
renciados. E, antes que alguém aponte alguma indús
tria que não o esteja fazendo, ressalto que estamos
falando das legítimas, tal qual V.Ex"....!! representam o
povo de seus respectivos Estados legitimamente. Se
um Deputado cometeu ou vier a cometer algum desli
ze, é lógico, o crime não ultrapassa a pessoa do crimi
noso. Portanto, não me apontem alguém que esteja
agindo ilicitamente. A Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo, a Federação das Indústrias de
Minas Gerais, a Federação das Indústrias do Paraná,
a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul
também representam as empresas legitimamente es
tabelecidas. E essas desejam, querem e têm como
objetivo encontrar maneira legítima de administrar o
problema da legislação ambiental.

Angustia-nos o fato de que alguns Deputados e
organizações pincem certos itens de legislação aplica
da em determinado país e tentem aplicá-los ao Brasil
de forma separada do contexto, o que simplesmente
inviabiliza a atividade, como nós a conhecemos.

A situação é difícil, não é simples. Essa legisla
ção é fundamental para que a indústria seja sadia e
forte, e a sociedade organizada. Voho a citar o caso
de São Paulo. Da última vez em que estivemos juntos,
disse a VExa que São Paulo está gerando 12.000 to
neladas de resíduos urbanos por dia. A cidade produ
ziu ontem, está produzindo hoje e vai produzir ama
nhã 12.000 toneladas. Repito esse número para que
ninguém pense que houve engano: eu disse 12.000
toneladas de resíduos urbanos por dia!



No caminho, vinha comentando sobre a injusti
ça que a imprensa pratica contra VE~ Vemos grande
número de pessoas trabalhando, de salas cheias e de
reuniões sendo realizadas, mas o Jornal Nacional,
como qualquer outro noticiário, afirma que VExJ!! não
fazem nada, que são desocupados, desonestos, que
estão apenas à procura de ganho fácil. Temos de aca
bar com isso. V.E~ são o tope da sociedade brasilei
ra. Foram escolhidos pelo povo livremente e temos de
ter muito orgulho de V Ex!!!! Se alguém é indigno, ti
rem-no daqui, como já fizeram.

É terrível ouvir cidadãos com pose de sapiência
fazerem juízo de valor. Ontem, no hotel, assisti ao De
putado Michel Temer no programa Roda Viva. Cada
um dos participantes estava tentando mostrar o quão
infame é a representação polftica. Isso irrita. Como
sermos um povo respeitado se não acreditarmos nas
Câmaras Municipais, nas Assembléias Legislativas e
no Congresso Nacional? Isso dói. Confiamos e acre
ditamos em V Ex!!!!, mas queremos ser ouvidos não só
nesta Comissão formal, mas em outras Comissões.
Já vi o Deputado Luciano Zica se inscrever, vamos
tentar responder. Trouxe até reforço para tentar dizer
algo do ponto de vista técnico, mas tudo isso não será
suficiente.

V.Ex!!! têm na CNI e em cada uma das federa
ções, em especial na do Estado de São Paulo, alia
dos. Temos corpo técnico disponível. V Ex!!! puderam
ver o grau de conhecimento do Hugo e do Luiz Henri
que, puderam ouvir um industrial dizer como fazemos
as coisas. Dividimos ao meio: dois representantes
das Federações e dois técnicos do sistema
SESI/SENAI, para compartilhar com V.Ex!!! o que te
mos de melhor ou, pelo menos, o que pensamos ser
melhor, a fim de chegarmos a uma legislação que
contemple as necessidades do setor.

Lembro a legislação de São Paulo, quando, na
década de 70, entramos em colapso na região da
Grande ABC. Fa~ava água, e enfrentávamos inúme
ros problemas de poluição atmosférica. O legislador,
então, resolveu listar o que poderia e o que não pode
ria ser desenvolvido na Região Metropolitana de São
Paulo.

Cito caso emblemático para demonstrar como a
lei fica velha se a listarmos. Ela tem de conter princípi
os e mostrar caminhos, porque a tecnologia muda
muito rapidamente. Pois bem. Naquela época, só
grandes empresas, geralmente multinacionais, podi
am envasar refrigerantes, porque o vasilhame era re-
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Metade desses resíduos é levada para o Aterro consegui, paciência. O povo é muito inteligente. Sabe
Sanitário Bandeirantes, à margem da rodovia do mes- quem manda para esta Casa e até hoje não me quis
mo nome; a outra metade, para o Aterro de Sapopem- aqui.
ba, que o Deputado e eu conhecemos. Esse aterro
está com uma série de problemas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) - E
com um agravante: 40% sem tratamento.

O SR. ROMILDO CAMPELO - Vamos falar so
bre isso.

O que estamos fazendo? Simplesmente levan
do os resíduos para o aterro. No máximo, estamos co
locando alguns duetos para canalizar os gases e evi
tar grande explosão. Não estamos fazendo mais
nada. E não podemos aceitar a busca de um culpado,
pois culpados e responsáveis somos todos nós. A in
dústria não se furta a ser co-responsável pela solução
do problema. O que ela não aceita é se transformar na
responsável por isso. E ela não é a responsável por
isso! A indústria fabrica produtos e, portanto, os resí
duos desses produtos resultantes são de sua inteira
responsabilidade. O cidadão é quem transforma, por
exemplo, uma xícara em resíduo ao descartá-Ia. E
quando assim o faz, tem de arcar com as conseqüên
cias do ato e pagar por isso. Mas quem tem de geren
ciar a questão são as Prefeituras.

A indústria está fora do problema? Não. A indús
tria tem de participar do problema, mas não se lhe
pode pedir - V.Ex" já me ouviu dizer isso, mas repito
porque os outros não ouviram - que recicle o lixo. A
indústria não vai reciclar lixo. A coisa mais importante
para a indústria é seu produto. Ele é a razão de sua
existência. Não podemos reciclar lixo. Temos de mu
dar processos. E preciso haver outra gestalt para en
carar esse problema, e não adianta copiar soluções
de países do Hemisfério Norte e colocar contêineres
de várias cores.

Temos a falsa impressão de que fizemos o dever
de casa quando a Prefeitura ou o terceirizado, em
nome dela, recolhe o lixo, joga tudo no caminhão
compactador e leva até um aterro. No caso de São
Paulo - podemos falar até porque são nossos irmãos
-, nossos conterrâneos disputam esses materiais
com cães, urubus, ratos, para tentar fazer reciclagem,
de péssima qualidade, ressalte-se, correndo o enor
me risco de contrair doenças.

Imagine o caldo de cultura que há nas 6.000 to
neladas de lixo de cada um desses aterros a fermen-
tar, a transformar-se, a entrar em putrefação, com nú
mero fantástico de agentes. Tanto que cada dia sur
gem nomes como dioxinas e outros. Se não é, parece.
Se não é, devia ser. E não basta ser, tem de parecer.
Meu grande sonho era estar deste lado. Até hoje não
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tornável. Era preciso ter grande logística e imenso pá
tio para tratar as garrafas e os efluentes decorrentes
da esterilização, envasar as garrafas e receber outras.
Trata-se de logística muito complexa. Naquela época,
como as empresas eram multinacionais, havia o se
gredo de polichinelo de que o xarope era único e ape
nas eles o fabricavam. Entretanto, o xarope apresen
tava sério problema, aliás, o mesmo problema da tor
refação de café e da fábrica de biscoito. No primeiro
momento, é uma delícia. Nada mais gostoso do que o
cheiro de café sendo torrado nos primeiros trinta se
gundos; uma hora depois, porém, ele começa a dar
náuseas; após um dia, não se agüenta mais; no terce
iro dia, o indivíduo começa a ter enxaqueca e a pas
sar mal com aquele cheiro. Então, para evitar proble
mas decorrentes do processo de conurbação - São
Paulo é um único Município com 36 núcleos adminis
trativos e não se sabe onde ele começa e onde termi
na -, restrições muito fortes foram criadas para as fá
bricas de refrigerantes.

Na classificação da legislação de São Paulo de
1976, esse tipo de fábrica é 10, o que significa que só
pode ser instalada em zona estritamente industrial.
Mas os tempos mudaram. Hoje qualquer menino do
terceiro ano de Química fabrica o xarope da
Coca-Cola. Tanto que existe grande quantidade de tu
baínas, como são chamados pejorativamente esses
refrigerantes, de vários sabores. E, mais importante,
hoje não existem mais garrafas retornáveis, e é possí
vel montar-se uma fábrica de refrigerante em espaço
menor do que o deste plenário. Mas a lei é ad perpe
tuam rei memoriam, como diria o professor de Direi
to. E o que acontece? Novamente em latim: dura lex
sed lex - a lei está aí para ser seguida. Não se pode
instalar fábrica de refrigerantes em qualquer lugar
porque a lei diz que ela é 10, embora não cause mais
os problemas antes detectados, uma vez que a tecno
logia mudou, como também mudaram as razões que
levaram à instituição dessa fei. E se o agente da
CETESB cometer o absurdo de interpretar a lei erro
neamente e conceder o direito de instalá-Ia em lugar
diferente, o primeiro promotor público que enfrentar o
caso vai pedir a prisão do dono da fábrica e a do
agente, alegando que houve conluio entre o agente
fiscalizador e aquele que deveria ser fiscalizado e, ao
contrário, foi beneficiado.

Por que estou dando esses exemplos a VExa?
Porque a lei que vai ser construída por VExa deve em
basar-se em princípios; ela não pode ser casuística,
não pode chegar a determinar esse tipo de padrão,
porque o padrão muda, Srs. Deputados. O padrão
mudou, e não podemos mudar a lei. A lei está aí para

ser cumprida. Por isso, hoje vivemos momento muito
forte. A partir de 11 de setembro o mundo mudou com
o ocorrido nos Estados Unidos. Não sabemos que
rumo vai tomar. Ainda assim, temos de nos preparar
para as mudanças, sejam elas quais forem. A legisla
ção não pode impedir a indústria brasileira de se mo
dernizar.

Peço a VEx2! que transmitam a seus pares au
sentes a certeza de que a CNI e as Federações das
Indústrias estão à inteira disposição para responder a
quaisquer perguntas; somos seus aliados. Considera
mos V Ex!!! os nossos representantes. Não somos an
tagônicos.

Desculpem ter extrapolado o tempo, mas me
entusiasmo com esse assunto, razão da minha vida.
Tenho dedicado os últimos três anos, sob a direção
do Presidente Horácio Lafer, a ajudar a criar mecanis
mos que mantenham a sustentabilidade. Esse assun
to é talvez o mais importante que no momento tramita
na Casa. Temos de pensar no desenvolvimento, na
geração de emprego, nos excluídos, nos quase 100
milhões de brasileiros que estão fora do mercado de
trabalho. Esse é o grande apelo que deixamos.

Trouxe pronunciamento escrito e, embora não o
tenha lido, passarei a VEx2! Então, aqui está a ISO
14000. E nos calamos pedindo desculpas pelo abuso
e nos colocando à inteira disposição de VExa

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) 
Depois de ouvirmos esse arrazoado, muito bom por
sinal, que nos trouxe importantes esclarecimentos e
nos descontraiu um pouco, passamos a palavra aos
Deputados inscritos.

Primeiramente, concedo a palavra ao nobre De
putado Luciano Zica.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presi
dente, S(-!! e Srs. Deputados, farei duas reflexões
acerca do pronunciamento do Sr. Romildo, que co
nheci recentemente e por quem aprendi a nutrir espe
cial simpatia.

Por um lado, fico feliz ao ver que os empresários
estão se conscientizando da importância do proces
so. É temerário fazer tal afirmação, mas, no mínimo, é
louvável essa preocupação.

Sou mineiro banido de Minas Gerais e também
acolhido pelo Estado de São Paulo - grande centro
acolhedor dos excluídos de outros Estados, por dife
rentes razões. Como Vsa citou, temos bons e maus
políticos, bons e maus empresários, bons e maus se
res humanos. Por isso, a Câmara dos Deputados está
discutindo o seu Código de Ética. Se houvesse a cer-
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teza de que só haveria bons Parlamentares nesta Todavia, ela deve ter a responsabilidade de distinguir
Casa, não haveria necessidade de tal código. Da o que é bom e o que é ruim para o meio ambiente. A
mesma forma, a razão que nos leva a discutir um pro- partir daí, a indústria passa a ser agente responsável
jeto de lei é saber que há regras que definem atribui- pelo controle da destinação da sobra de sua ativida-
ções e responsabilidades, não pensando no que age de, junto com o Poder Público, bem como pelo contro-
corretamente, mas, sim, no abuso, que tem de ser coi- le das vantagens que passa a tirar das evoluções tec-
bido. nológicas.

Por outro lado, também fico - trata-se de brinca- Por exemplo, com o uso de PET, a indústria dei-
deira - feliz pelo fato de V.Sa não ter optado por ser xou de ter o trabalho de limpar a embalagem e reutili-
Deputado. Seria então muito difícil para nós travar- zá-la, aumentando suas margens de lucro e repas-
mos este debate com a FIESP. Houve época em que o sando ao Poder Público a destinação final dessas em-
caminho era o da truculência e o da dificuldade da re- balagens. E temos de tratar e resolver essa importan-
lação. Agora, V.Sa , cidadão com extrema facilidade te questão, além de deixar claro outro aspecto. Infeliz-
para cativar o Plenário e passar a mensagem daquela mente, a prévia proposta do Deputado Emerson Ka-
instituição, foi escolhido para aqui representá-Ia. Per- paz não vai na linha do que disse o Sr. Hugo Springer
der interlocutor desse quilate seria profundamente te- e, sim, na linha de redução da geração de resíduos.
merário em um debate legislativo. Todavia, se V.Sa Infelizmente, não ouvi a fala do Sr. Luiz Henri-
quisesse, poderia estar nesta Casa. Agradeço ao Sr. que Succo. Quanto à exposição do Sr. Carlos de Oli-
Romildo as menções ao meu nome. veira Ávila, existem alguns pontos de divergência. Qu-

A bancada do Partido dos Trabalhadores, em ero conhecer o processo da CIMINAS, até porque sou
1997, período em que fui autor do Projeto n° 3.029, mineiro e via as caçambas transportando cimento na
primeira proposição a espelhar preocupação com minha infância.
uma política nacional de resíduos e parte do conjunto Quanto à queima dos organoclorados, que gera
de projetos que ora analisamos, tinha o objetivo de substâncias cujos nomes não se gosta de ouvir,
estabelecer diretrizes gerais para o setor. Eram os se- como, por exemplo, dioxinas, se não vão para a at-
guintes os pressupostos: estabelecer a responsabili- mosfera, onde vão ficar nesse processo? Nada se
dade objetiva em todas as etapas de gestão dos resí- cria, nada se perde, tudo se transforma. No que elas
duos sólidos; garantir a participação social, o direito vão se transformar nesse processo?
ao saber do ci~a~ão ~m ~odos os nív~is, inclusiv.e na V.Sa citou a questão do cimento e do copo de vi-
tomada de declsao; cnaçao de mecanismos legais de dro, que tem chumbo, nesse caso, inerte. O problema
inserçã? das cooperativas de triag~m, compos!a.ger:n é que no caso do cimento e na maioria dos outros pro-
dos reslduos urbanos nos planos diretores muniCipais dutos há porosidade e não existe a impermeabiliza-
e resídu~s sólidos; est~belecer política de m~d.~nça ção que há no vidro. Como fica esse aspecto?
nos padroes de prod~çao e consumo que POSSlblh!e ? Outra questão é relativa à queima dos c1orados
uso sustentado e rac.l~nal de ~ens d~ ~onsumo, ~tlml- que vai gerar ácido clorídrico. Como será a reação
za~~o o us~ das utJIJ~ades I~dustnals.por meio d,a das instalações à presença do ácido clorídrico?
analise ambientai do Cicio de vida das diversas mate-
rias-primas utilizadas nas embalagens e nos produ- Eram as observações que tinha a fazer.
tos, visando à redução da geração de resíduos sóli- A fala do Sr. Hugo Springer vem ao encontro do
dos no processo pós-industrial e pós-consumo, e, en- nosso ponto de vista para o desenvolvimento desse
fim, estabelecer política financeira e tarifária para o modelo e deveria fazer parte da orientação para insta-
setor de resíduos sólidos. Querdizer, acreditamos im- lação de novas indústrias no Brasil e de moderniza-
perativo estabelecermos política nacional, até porque ção da indústria brasileira estabelecida.
o impacto da ação do poder econômico e da poluição Gostaria de dispor de mais tempo, embora sai-
não respeita fronteiras administrativas. Então, tínha- ba que muitas oportunidades surgirão para discutir-
mos essa preocupação. mos o assunto e produzir o que de melhor pudermos

Quanto ao exposto, temos algumas concordân- para o desenvolvimento de nosso País de forma sau-
cias e divergências. Primeiro, com relação à respon- dável, sustentável e com qualidade de vida.
sabilidade da indústria não reciclar lixo, não quere- O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) -
mos que ela assuma, dentro do seu padrão e de seu Peço aos Srs. Deputados que respeitem o prazo de
parque industrial estabelecido originalmente, a obri- três minutos, porque precisaremos ir para o plenário
gação de despejar o resíduo naquele mesmo local. em breve.
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Com a palavra o Deputado Iris Simões.
O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Sr. Presiden

te, Srs. Deputados, senhores convidados, também
quero associar-me às palavras do Deputado Luciano
lica e reafirmar a clareza e espontaneidade de V.Sa e
dos representantes da área industrial em suas expla
nações, mostrando preocupação com a evolução do
fator tecnológico. Tínhamos, em determinado momen
to, um meio, que foi evoluindo. Hoje temos muitos mei
os. A tecnologia está avançada, entretanto, precisa
mos correr agora numa velocidade muito maior.

A preocupação desta Comissão e desta Casa é
no sentido de continuarmos a beber água saudável e
de não se repetir o caso de Mauá. Não sou de São Pa
ulo, mas do Paraná. No futuro, nossos filhos e netos
habitarão locais com índices de poluição absurdos, o
que comprometerá sua saúde.

Sou vizinho de uma das maiores empresas do
Brasil: a Votorantim. Em Rio Branco do Sul é impressi
onante a contradição. Localizado a 30 quilômetros de
Curitiba, é um dos Municípios mais pobres e mais de
sassistidos do Paraná, com índices comparáveis aos
de qualquer região pobre do País, embora ali esteja a
maior empresa do Brasil. Empresários às vezes nos
dão lições também. Mas é importante fazer a lição de
casa. Não adianta morar em São Paulo, extrair rique
zas do Paraná, de um Município pobre, e deixar aque
le povo sem água tratada.

Trago esse dado porque precisamos falar as
verdades. Ouvimos V.S~ e também somos cobrados
pelo povo que representamos. No Paraná, especifica
mente em Rio Branco do Sul, que aqui também repre
sento, é muito triste a situação do povo, que nem den
te tem. E vive ao lado da maior empresa de cimento
do Brasil, uma das maiores do mundo.

Dr. Carlos de Oliveira Ávila, para nós foi novida
de a afirmação de que tudo isso pode ser incorporado
à indústria e que precisa ser explorado.

Gostaria de deixar aos nossos convidados duas
perguntas: em que proporção a indústria de cimento
pode absorver os resíduos? Qual a proporção de reci
clagem e de separação do lixo, do resíduo produzido
em seus Estados? Por exemplo, Curitiba tem o proje
to de separação do lixo. As indústrias representadas
por V.Sas têm preocupação com resíduos? De que
forma é separado e reaproveitado esse resíduo? Ele
fica espalhado?

Como disse o Deputado Luciano lica, não que
remos, é claro, que todo o lixo gerado pela indústria
retorne ao seu pátio. Mas se faz necessária sensatez,
seja por parte da empresa, seja por parte da popula
ção e do Governo.

Sr. Presidente, falamos do empresariado, da
dona de casa, de nós, que também produzimos lixo,
mas o setor público, principalmente Prefeituras, é ir
responsável no tocante à questão. Por isso trabalho
nesta Comissão e não falto à reunião alguma. Essa
preocupação também será a daqueles que vão nos
suceder. É impressionante. Não é possível que cida
des tão grandes como São Paulo não possam tratar
do lixo.

Em Curitiba - exemplo que todos podem ver -,
daqui a dois anos não haverá mais lugar para colocar
lixo. E as Prefeituras têm de ser responsabilizadas,
não podem mais fazer o que estão fazendo contra o
meio ambiente, contra a vida. Por isso, a grande im
portância desta Comissão.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) 
Obrigado, Sr. Deputado.

Pediria, para adiantarmos os nossos trabalhos
haja vista que em breve terá início a Ordem do Dia da
sessão plenária -, que as respostas fossem dadas
junto com as considerações finais dos senhores pa
lestrantes.

O SR. CARLOS DE OLIVEIRA ÁVILA - Quanto
ao co-processamento, por exemplo, das dioxinas, no
processo de fabricação de cimento, as temperaturas
atingem 2.000 graus centígrados. Esse material é co
locado no centro da chama e pulverizado junto com o
combustível, de tal forma que materiais de caráter or
gânico são imediatamente destruídos pela forte tem
peratura e combustão. Esse é um dos efeitos interes
santes do processo. Daí ser importante a visita a uma
dessas fábricas para se constatar o processo na prá
tica, haja vista a dimensão do aparelho e controles
efetuados. Além disso, existe uma série de estudos
não só no Brasil, como aquele que citei, mas na Bélgi
ca, França e na Alemanha, que demonstram as condi
ções científicas. Não se trata apenas de se observar o
funcionamento de uma fábrica, mas de saber como
as indústrias de cimento mantêm monitoramento das
emissões.

Com relação à absorção e à porosidade, uma
das transparências apresentadas mostrava a fotogra
fia de algo como se fosse um cristal cortado, com uma
coisa azul no meio. Aos metais pesados ou a esses ou
tros componentes se incorpora a estrutura cristalina do
clínquer, cristal tal qual esse vidro. Não se consegue
vê-lo por causa do tamanho, mas, se colocado no mi
croscópio eletrônico, pode ser vista sua estrutura cris
talina, que se altera na incorporação. Essa alteração
dá-se na cor. São fatores que podemos ver na prática,
em visita às instalações de co-processamento.
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Não sei se respondi à questão. que estamos desenvolvendo grande trabalho com
Quanto à pergunta a respeito de quanto pode ab- uma empresa há aproximadamente quatro anos. A

sorver de resíduos a indústria de cimento, a capacida- propósito, estamos projetando uma série de ações re-
de de absorção, naturalmente, depende dos tipos de ferentes a tecnologias ambientais e mantendo siste-
resíduos a serem destruídos na fábrica. Fiz um cálculo, ma de gestão ambiental com referências às normas
no qual imaginei resíduos da pior natureza, como, por ISO 14001, no que diz respeito à fábrica.
exemplo, os inúteis e perigosos, que poderiam causar Quanto à questão social, nossa unidade man-
estorvo, e cheguei a aproximadamente 15% da capaci- tém e desenvolve ações de treinamento e capacita-
dade de utilização do combustível num forno de cimen- ção de jovens, dando-lhes condições para procurar
to. O que significa isso em termos práticos? No Brasil, emprego não só no âmbito da própria fábrica, mas
se todas as fábricas de cimento fossem licenciadas e também em outras empresas da região industrial ou
tivessem condição de realizar co-processamento, sig- em Curitiba.

nificari? quei~a an~a.1 de 1 milhã.o.e 700 mil tonelad~s O Deputado Luciano lica mencionou a questão
de ~eslduos Industna~s. de matenals classe 1, os mais do PEI. Temos experiência muito interessante a res-
pengosos e probl~matlcos._ " peito. Não sei se o Deputado Iris Simões conhece a

O f~rno de cimento nao pod.e destrUir t~do o tipO Águas Ouro Fino, que este ano lançou projeto de reci-
de mater~al c1~sse. 1, mas quantidade razoavel d~le, clagem das garrafas PET, especificamente das por
com relatl~a dlv~rsldade. Claro que, co~o a capacld~- ela comercializadas, para utilização, inclusive, na
de de ~uelma é Imensa: um forn~ de clment~ podena confecção de roupas. O processo tem mobilizado
destrUir qualquer matenal: TodaVia, em fu.nçao ~a ~~- todo o Estado do Paraná com promoções e uma série
g.urança, o pr~cesso ~estlna-se ao.matenal.mals dlfl- de ações; aos novos empresários são dadas condi-
cll de se dar.flm. Por ISSO. se rel~clo~a, .mals ~u me- ções de utilizar aquele resíduo como fonte e estrutu-
nos, a capac~dade de ~uelma da Industn~ de clme~to rar unidade específica para utilizá-lo como maté-
com a geraçao de reslduo classe 1. Mediante avalla- ria-prima em outro fim. Trata-se de duas experiências.
ção de que tive conhecimento, a geração de resíduo . . A • ',. ,

classe 1 é algo em torno de 2 milhões e 500 mil tone- Outr~ Interessante ~xpenencla Ja,cltada e a Bol-
ladas/ano no Brasil. Portanto, a indústria de cimento sa de Reciclagem,. ~antld~ ~o Parana. Lançada em
poderia queimar dois terços disso se todas elas dis- março des!e ano, Ja poSSUI Importantes trabalhos e
pusessem de equipamentos e de condições para fa- tem anunclad?~ 120 prod~tos de cem empresas, .0
zer esse tipo de destruição. que gera negoclos - aproXlmad?mente dez ~~ns~ls

R 'i! V E aa "t I I - de oferta e de procura de reslduos para utlllzaçao
enovo o conv e para . x- VISI are~ o o.ca. como matéria- rima.

Vale a pena, uma vez que Pedro Leopoldo e próximo P, ,
a Belo Horizonte, a meia hora do Aeroporto da Pam- No q~e s~ refere : n~meros d~ reslduos urb~-
pulha. Em trinta minutos estaremos na fábrica, que ~os, menCionei que !~Yo sao depositados em locaiS
poderá ser vista em uma hora ou pouco mais. Esta- madequados, como IIxoes, e apenas 10% em aterros
mos à disposição de V.Ex.!!!. controlados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) - Recentemente participamos de reunião que
Deveremos aceitar. Depois vou combinar com meus contou com a presença da Profa. Cátia - a quem seria
pares e fazer o encaminhamento a V.sa, para que as interessante ouvir, se for seu desejo usar da palavra
providências possam ser tomadas. -, em que se discutiu o que pode acontecer com as

Tem a palavra o Sr. Luiz Henrique Bucco para pesso~s que vivem, sobrevivem e se utilizam ?O lixo.
suas respostas e considerações finais. A partir do momento em que temos tecnologia para

O SR. LUIZ HENRIQUE BUCCO _ Gostaria de re~olver o problema e criar ater~o control~.do, o que
responder ao Deputado Iris Simões, por sinal meu vai ac~ntecer com. essa populaçao que utiliza pro~u-
conterrâneo do Paraná. Na minha exposição não tive to~ retlrad,?s do h~o? Trat~-se de problema SOCial,
oportunidade de dizer que pertenço ao SENAI do CUJa soluça0 cabe a comunidade*:. aos senhores.
Estado, mais especificamente ao Centro de Tecnolo- O SR. DEPUTADO IRIS SIMOES - Permita-me,
gia e Saneamento do Meio Ambiente, unidade seme- Sr. Presidente, um aparte?
Ihante à do Sr. Hugo Springer no Rio Grande do Sul. Trata-se de preocupação da Comissão desde o

Quanto a Rio Branco do Sul, concordo com início. Milhares de pessoas sobrevivem, em todas as
V.Exa no que diz respeito às desigualdades em rela- grandes cidades do Brasil, do que podemos chamar
ção ao poder econômico, mas é interessante dizer de nichos.



O SR. HUGO SPRINGER - Tentarei agregar al
guns dados para compor a resposta à sua pergunta.
Talvez os senhores estejam lembrados de que no Rio
Grande do Sul lei de 1993 instituiu política e sistema
de gestão de resíduos sólidos. Ela foi regulamentada
em 1998 por decreto. Do processo de elaboração do
texto desse decreto regulamentador, que durou dois
anos, participaram várias entidades da sociedade. O
Centro de Produção Limpa e a FIERGS incluem-se
entre essas entidades, por exemplo.

O Estado conta com pouco mais de 200 termina
is de resíduos sólidos licenciados. O órgão ambiental
estadual, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental
- FEPAM, tem estudo publicado sobre o status quo, o
estado da arte dos resíduos sólidos, sejam de origem
doméstica, sejam de origem industrial ou de outros se
tores da atividade econômica. O estudo foi realizado
em 1994 ou 1995 e está em vias de ser atualizado. Tal
vez seja interessante contatar a FEPAM e a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente - SEMA e pedir uma có
pia. Trata-se de estudo do estado da arte tanto sobre
efluentes líqüidos, como sobre resíduos sólidos e polu
ição do ar naquele Estado. Nele devem existir dados
quantitativos e qualitativos interessantes.

No Rio Grande do Sul, desde setembro do ano
passado, existe o Conselho Estadual do Meio Ambi
ente, a exemplo dos demais Estados, com algumas
câmaras técnicas permanentes. Uma delas trata jus
tamente de resíduos sólidos, cujos trabalhos foram
iniciados em março deste ano. Portanto é um proces
so muito novo. Existem também câmaras setoriais, há
seis ou oito anos. Terei o prazer de participar da reu
nião de uma delas, a Câmara Setorial de Materiais
Recicláveis, coordenada pelo Governo do Estado,
quinta-feira próxima.

Finalmente, falarei de interessante informação
que vivencio mais de perto por morar em Novo Ham
burgo, a 43 quilômetros de Porto Alegre. Novo Ham
burgo é um pólo industrial preponderantemente de
calçados. Um terminal de resíduos sólidos na locali
dade de Lomba Grande, que faz parte do Município
de Novo Hamburgo, deve esgotar sua capacidade de
recepção de resíduos em algum momento entre no-
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O SR. LUIZ HENRIQUE SUCCO - É O que que- vembro e janeiro próximos. As forças vivas da comu-
ria deixar registrado. nidade, via Associação Comercial, Industrial e de

O colega Hugo Springer tem contribuição a dar Serviços, criaram a Fundação Fundamental, que tem
sobre o Rio Grande do Sul no que se refere à recida- nova área já com licença de implantação concedida
gemo anteriormente. Estima-se que comece a operar na vi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) - rada do ano. Porque estou fazendo esse comentário?
Concedo a palavra ao Sr. Hugo Springer, para suas Porque foi elaborado um projeto que solicita recursos
considerações finais e resposta aos questionamen- da FINEP justamente para educar, no sentido do am-

plo, as pessoas que trabalham em 300 indústrias, intos.
cluindo dirigentes e funcionários mais humildes, para
que saibam melhor como esse resíduo é gerado e mi
nimizem sua produção dentro da empresa, segre
guem-no e possam melhor manejá-lo. Ao ser coloca
do nos galpões, nesse sistema de recepção, poderá
ser disposto de modo tal que, no futuro imediato, a
curto ou a médio prazo, possa ser utilizado como, por
exemplo, matéria-prima de outro produto; que não
seja uma deposição final, mas intermediária.

Quero concluir agradecendo a V.Ex.!!!! em nome
da Federação das Indústrias do Rio Grande Sul a
oportunidade de participar deste debate e nos colo
car à disposição, tanto os órgãos técnicos como a Fe
deração das Indústrias, na medida em que V. Ex.!!!! jul
garem necessário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) 

Para finalizar, concedo a palavra ao Dr. Romildo Cam
peio.

O SR. ROMILDO CAMPELO - Prometo que se
rei breve. Quero apenas responder ao Deputado Iris
Simões.

Com relação a resíduos, teremos de fazer uma
grande divisão. Resíduo da indústria é o resultante do
processo industrial. A tutela e a fiscalização têm de
ser de inteira, absoluta e única responsabilidade do
Estado. Trouxemos o Sr. Hugo Springer justamente
para demonstrar a V.Ex.!!!! que não é só bondade da
nossa parte, responsabilizar-nos pelo lixo seria peri
goso, caro e difícil. Precisamos de novas tecnologias
que proporcionem produtos sem resíduos, principal
mente sem resíduos perigosos. Enquanto isso não for
possível, teremos de arcar com o custo e com a res
ponsabilidade por tais resíduos.

Qual é a grande dificuldade? A dificuldade está
no que chamamos resíduos difusos, para usar a no
menclatura nova. O que é um resíduo difuso? É um
resíduo de origem industrial ou não - pode ser tam
bém de origem agrícola ou de serviços de saúde 
cuja responsabilidade é de quem o gerou. O ônus
principal deve ser suportado por aquele que gerou
esse resíduo. Não é o fabricante da agulha hipodérmi
ca que deve ser responsabilizado pelo destino final do
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produto. Por quê? Porque ele pode estar em São Pau
lo, e a agulha ser usada lá no meu Pernambuco, no
Acre, ou no seu Paraná. Esse fabricante pode estar
nos Estados Unidos ou no Japão, e seria muito per
verso que a indústria de nosso País fosse responsabi
lizada por essa agulha. Quem é o responsável por
essa agulha hipodérmica usada? O sistema médico
que a utilizou. Quem deve gerenciar esse processo?
O Poder Público Municipal ou seu preposto, através
das normas estabelecidas por esta Casa.

Pergunta V.Exa: a indústria não tem nada com
isso? Tem, sim. Nós, na condição de agentes sociais
ativos, temos de ser co-responsáveis. Não deve haver
um único responsável, como querem alguns, tentan
do atalhos que não são possíveis de serem trilhados.
Precisamos sentar, discutir, rever posições, proces
sos, mudar a gestalt, para que possamos realmente
criar um modo de vida, firmar o que os sociólogos
chamam de contrato social, onde cada agente tem
responsabilidades, direitos e obrigações.

Caso contrário, vamos criar algo terrível em nos
so País, mais amiúde do que gostaríamos, que é ter
mos uma lei, permitam-me abrir aspas, "que não vai
pegar". E por quê? Porque ela é inexeqüível, V.Exa

não pode me pedir o que eu não posso fazer. No caso
do exemplo da agulha hipodérmica - e não há aqui
ninguém da área, então, não estamos falando em ca
usa própria -, como podemos pedir ao fabricante que
se responsabilize pelo destino final do seu produto?
Só uma pessoa pode ser responsável: o serviço mé
dico que a utilizou. A Prefeitura de onde esse serviço
está sediado também é responsável, porque ela tem
de utilizar seu poder de polícia e gerenciar o que cha
mamos de resíduos urbanos.

Essa é a grande dificuldade desse quadro, Sr.
Deputado. A definição é simples; a execução, não.
Como a indústria tem endereço certo, CNPJ, inscri
ção estadual, está fisicamente estabelecida e, para
alguns, ganha muito dinheiro é, sem dúvida alguma, o
alvo mais fácil e mais simples de ser apontado. Mas
essa não é a solução do problema.

Como havia dito - mas eu sou mentiroso, não é,
Deputado? - que ia terminar logo, agradeço muito a
V Ex!! a atenção e a bondade com que me receberam.

Reitero que a indústria lato sensu, aqui repre
sentada pela CNI e por cada uma das federações, em
particular a de São Paulo, a qual temos a hora de re
presentar neste momento, está totalmente aberta
para conversar com V. Ex"....!! Ouso propor a todos os
Srs. Deputados convite para, em algum dia do início
de novembro, participarem de seminário em São Pau
lo, para cuja sonhada realização temos trabalhado

muito, a fim de discutirmos, todos nós, qual o tipo de
política que queremos ver aprovada por esta Casa.
No momento certo - até porque sou muito atrevido,
mas quem vai decidir isso não sou eu -, quando esti
ver decidida a data e tudo o mais, vou enviar o convite
oficial para o Sr. Presidente, e, se for o caso, tomar o
cuidado de mandá-lo também para cada um dos Srs.
Deputados da Comissão.

Dessa forma, se desejarem, poderão discutir o
assunto conosco nesse dia, que não sei precisar ain
da qual será. O sonho, a vontade, o desejo é no senti
do de que seja no início de novembro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Permi
te-me VSa um pequeno aparte?

O SR. ROMILDO CAMPELO - Por favor.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Quero
apenas informar que a Prefeita Marta Suplicy vai pro
por inclusive ao Presidente desta Comissão a realiza
ção de evento que talvez pudéssemos até realizar
conjuntamente.

O SR. ROMI LDO CAMPELO - Como eu disse a
V.Exa

, não tive o privilégio de votar no PI. Portanto,
não tenho a Sr" Marta como a minha Prefeita. Por
quê? Explico. Moro em Mogi das Cruzes. (Risos.)

(Não identificado) - Azar o seu.

O SR. ROMILDO CAMPELO - Essa oportuni
dade não me foi fornecida por impossibilidade legal.

(Intervenção inaudível.)
O SR. ROMILDO CAMPELO - Quem sabe se

um dia eu voltar para São Paulo e S.Exa for candidata
a Governadora, eu possa. Mas, se a Prefeita desejar
conversar conosco, a relação dela com o nosso Presi
dente é muito boa. Como disse, não tenho nenhuma
restrição, seria ótimo. Até porque o maior problema, o
nó gótico que teríamos de desamarrar é a cidade de
São Paulo, que o Deputado José índio conhece como
ninguém por lá ter sido Vereador mais de uma vez.

Agradeço a V Ex.!!ô! a atenção e o carinho com que
nos receberam. Volto a afirmar que estamos de mãos
dadas e à disposição, porque queremos construir jun
tos, Srs. Deputados, a solução desse problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) 
Antes de conceder a palavra ao Deputado Ronaldo
Vasconcellos, justifico a ausência do Deputado Emer
son Kapaz que se encontra hoje na FEILlMP - Feira
Internacional de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos
de São Paulo. Mas, sem dúvida, S.Exa. deverá, na
oportunidade, rever as notas taquigráficas e, natural
mente, tirar elementos para o seu relatórío.

Com a palavra o Deputado Ronaldo Vasconcel-
los.
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Dá nova redação à alínea c do inciso
I do art. 12 da Constituição e acrescenta
artigo ao Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, assegurando o re
gistro nos consulados de brasileiros nas
cidos no estrangeiro; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela admissibilidade desta e
das de nEs 382/96 e 13199, apensadas (re
lator: Deputado Bispo Rodrigues).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Apense-se A Esta A Propos
ta de Emenda A Constituição nE 382, de
1996)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 272-A, DE 2000

(Do Senado Federal)
PEC N° 24/99

• Proposta inicial publicada no OCO de 9-8-00
- Proposta apensadas: PEC 382196 (OCO de 15-6-96) e PEC 13/99
(OCO de 8-6-99)

A proposta de emenda constitucional em exame
pretende outorgar a possibilidade de aquisição da naci
onalidade brasileira aos nascidos no estrangeiro, de pai
brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam regis
trados em repartição brasileira competente, ou venham
a residir na República Federativa do Brasil e optem, a
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS nesse tipo de problema, infelizmente não saberemos
- Sr. Presidente, nobres convidados, colegas De- o que será do futuro dos nossos descendentes.
putados e Assessoria, em primeiro lugar quero dar Encerro esta audiência pública agradecendo a
um testemunho público da maneira democrática e todos a presença.
transparente com que V. Exa vem conduzindo esta Levem a certeza de que trouxeram grandes con-
Comissão. tribuições para esta Comissão.

Parabenizo publicamente o Deputado José Convoco a próxima reunião ordinária da Comis-
índio por estar presidindo com a maior transparência são Especial de Política Nacional de Resíduos para o
e liberalidade esta Comissão. dia 2 de outubro, às 14h30min.

Esse assunto é instigante, preocupante para al- Está encerrada a reunião.
guns. Às vezes podemos discordar da posição de al
guns empresários partidários daquela filosofia de que
"quem pariu Mateus que o embale". Acredito que quem
gerou os resíduos sólidos vai ser o responsável pela
sua destinação, mas não vamos criar uma polêmica
agora aqui nesse sentido. Fui informado pelo meu co
lega, Deputado Luciano Zica, que é mineiro como eu 
e isso mostra que não é só São Paulo que está discu
tindo a questão -, que o Representante Carlos Ávila
fez o convite para que os membros da Comissão fos
sem a Minas Gerais. Eu me sentiria, Deputado José
índio, muito prestigiado, privilegiado mesmo, com a vi
sita dos membros desta Comissão ao Estado. Tenho
uma boa estrutura política em Belo Horizonte. A Aço
minas é perto de Belo Horizonte. Creio que a visita vale
a pena, para conhecermos bem a questão dos resídu
os da indústria cimenteira. Há também essa questão
nova do co-processamento, que deve ser discutida. A
visita, do ponto de vista técnico, é interessante e, na
condição de Deputado mineiro, gostaria muito de rece
ber de todos os senhores lá.

Lembro, ainda, Sr. Presidente, que o Deputado
Emerson Kapaz hoje está em São Paulo debatendo
essa questão. Quinta-feira, S.Exa estará em Belo Ho
rizonte, às 15h30min, em debate com a área técnica
que lida com resíduos sólidos. Depois, às 18h, haverá
um encontro na Câmara Municipal de Belo Horizonte
para discussão desse assunto com os segmentos co
munitários da sociedade local. Isso mostra que o De
putado Emerson Kapaz, embora não esteja presente
aqui hoje, está trabalhando com muito afinco e deter
minação para que esta Comissão realize o melhor tra
balho possível.

Ratifico as minhas considerações iniciais, ho
menageando o trabalho que V. Exa faz à frente desta
comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José índio) 
Muito obrigado, Deputado. Isso é uma obrigaçâo,
mesmo porque costumo dizer que estamos discutin
do nesse projeto o futuro do mundo, dos nossos fi
lhos, dos nossos netos. Se não tivermos a responsa
bilidade de pensar afincadamente, neste momento,



11I - Parecer da Comissão

*PROJETO DE LEI N° 2.482-0, DE 1989

Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 2.482-8, de 1989, que
"cria e regulamenta o Fundo Nacional de

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reuni ordinária realizada hoje, opinou una
nimemente pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição n° 272/01 e das de ~ 382/96
e 13/99, apensadas, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Bispo Rodrigues.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente - Zenaldo Courinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Antônio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sa
les, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Fernando Co
ruja, Fernando Gonçalves, Geraldo Magela, lédio
Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Antônio
Almeida, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ney
Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato V!an
na, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Atila
Lira, Cláudio Cajado, Domiciano Cabral, Dr. Benedito
Dias, Léo Alcântara, Luiz Antonio Fleury, Odílio Balbi
notti e Professor Luizinho.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

11 - Voto do Relator

No que tange a constitucionalidade formal da
matéria não vislumbramos qualquer óbice ao seu
prosseguimento, eis que todos os pressupostos de
admissibilidade são respeitados, quais sejam:
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Pretende, ainda, a Proposta inserir no Ato das a) há número suficiente de assinaturas;
Disposições constitucionais Transitórias dispositivo b) não se encontra em vigência inteNenção fe-
para garantir aos filhos de brasileiros nascidos no ex- deral, estado de defesa ou estado de sítio;
te!ior, entre 7 de junh~ de 1994 e a d~t~ de. prom~l.ga- c) não há tendência a abolir a forma federativa
çao ?essa men~a.' registro ~m repartlçao dlplomatlca, do Estado, o voto, a separação de Poderes, tampouco
se vIerem a residir no Brasil. os direitos e garantias individuais.

À proposição foram apensadas as Propostas Quanto a constitucionalidade material, sem
em tramitação desta Casa, a de nE 382, de 1996, do adentrarmos no mérito, também não se pode apontar
Deputado Luís Mainardi e a de nE 13, de 1999, do De- qualquer vício, até por que as propostas visam a res-
putado Jacques Wagner. gatar tradição consagrada desde 1946 no Direito

Na primeira, o Autor, em sua justificação, faz um Constitucional pátrio.
breve histórico dos regimes consagrados nas consti- No que respeita à técnica legislativa, melhor
tuições anteriores sobre as condições estabelecidas dirá, ao seu devido tempo, a Comissão Especial a ser
para a aquisição da nacionalidade brasileira aos nas- eventualmente designada para o exame de mérito.
cidos no exterior. Ante o exposto, voto pela admissibilidade das

Aduz S. Exa que o Constituinte de 1988, ao reti- Propostas de Emenda à Constituição n° 272, de
rar o prazo da opção de quatro anos para a opção dos 2000, n° 382, de 1996 e nO 13, de 1999.
nascidos no exterior, gerou imprecisão na situação ju- Sala da Comissão, 5 de janeiro de 2001. - De-
rídica dessas pessoas. Como a redação original não putado Bispo Rodrigues, Relator.
estabelecia prazo e a aquisição da nacionalidade só
se perfaz com um ato volutivo confirmatório, essas
pessoas passaram a ser brasileiras pendente condi
tione e não podiam, por esta razão, invocar a nacio
nalidade brasileira.

A Revisão Constitucional, segundo ainda o Au
tor, ao invés de aperfeiçoar o texto sanando o equívo
co cometido, acabou por ampliar a situação de incer
teza jurídica, suprimindo a exigência de o nascido no
exterior ser registrado em repartição brasileira com
petente.

Assim, a Proposta intenta o reestabelecimento
do prazo de quatro anos para que os filhos de brasilei
ros optem pela nacionalidade brasileira, após atingi
rem a maioridade.

A segunda, altera o dispositivo para determinar
que serão brasileiros natos "os nascidos no estrange
iro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que
sejam registrados em repartição brasileira competen
te, ou tenham a residir na República Federativa do
Brasil".

A matéria é assim encaminhada a este Órgão
Técnico para apreciação de sua admissibilidade, con
forme o art. 60, § 4° da Constituição Federal e as nor
mas adjetivas impostas pelo art. 202 do Regimento
Interno desta Casa.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Retoma a esta Casa, agora como Projeto de Lei
n° 2.482-C, a proposição de iniciativa da Deputada
Cristina Tavares que cria e regulamenta o Fundo Na
cional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia
(FNDCT) e dá outras providências.

Esta proposição foi aprovada pela Câmara dos
Deputados com emendas, na forma do projeto de Lei
n° 2.482-8, encaminhada ao Senado Federal, em 21
de dezembro de 1990, de onde retornou em 18 de de
zembro de 1991.

As alterações introduzidas pelo Senado Federal
(Parecer nO 458, de 1991, e Parecer nO 531, de 1991),
foram:

111 - Parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

I - Parecer da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributa
ção
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Desenvolvimento da Ciência e Tecnolo- • 1. alteramos o art 1°, adotando a
gia e dá outras providências"; tendo pa- emenda da Comissão de Constituição e
receres: da Comissão de Ciência e Tec- Justiça e de Redação da Câmara que, ape-
nologia, Comunicação e Informática, pela sar de aprovada, não foi incluída no texto do
aprovação (relator: Deputado Ariosto Ho- Projeto;
landa); da Comissão de Finanças e Tribu- 2. a) adaptamos a alínea a do art. 2°
tação, pela adequação financeira e orça- às prioridades fixadas na Lei de Diretrizes
mentária e, no mérito, pela aprovação Orçamentárias - LDO -, e não do Orçamen-
(relator: Deputado Éden Pedroso); e da to Geral da União;
Comissão de Constituição e Justiça e de b) alteramos alínea c e, com isso, am-
Redação, pela injuridicidade e falta de pliamos o financiamento a fundo perdido a
técnica legislativa (relator: Deputado todas as áreas e não só a todas as áreas e
Antonio Carlos Konder Reis). não só as estratégicas;

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- c) transferimos para a alínea d do art.
gia, Comunicação e Informática; de Finan- 2°, o percentual indicado no parágrafo único
ças e Tributação; e de Constituição e Justi- do art. 4°, por tratar-se de diretrizes gerais
ça e de Redação (art. 54» (limite máximo das entidades beneficiadas);

• Projeto inicial e Substitutivo do Senado Federal publicados no 3. alteramos o art. 3° restringindo os
DCD de 11-3-92 beneficiários dos recursos do fundo, haja

vista que os pesquisadores, cientistas, pro
fessores e estudantes ja são atendidos pe
los recursos e programas do CNPq;

4. retiramos a alínea g do art. 4° por
questões puramente operacionais, haja vis
ta que o item e do mesmo artigo garante o
retorno ao Fundo do Capital aplicado;

5. a) sugerimos no art. 5° a substitui
ção do "Secretário da Ciência e Tecnologia"
pelo "Conselho Nacional de Ciência e Tec
nologia", face o disposto na Lei n° 8.090/90;

b) caracterizamos a Finep (art. 5°)
como agente financeiro, evitando-se a dupla
caracterização constante do texto (Secreta
ria Executiva + Administrador). O 8NDES
fica em todas as menções (arts. 7°, 9°, 10,
12), substituído pela Finep (emenda da pró
pria autora mas não incluída no texto);

6. propomos a alteração do art. 8°, já
que o Conselho Nacional de Ciência e Tec
nologia não poderia "aprovar" a programa
ção de financiamento, e não teria sentido a
fixação de datas e prazos (outubro de cada
ano). Tudo deve ser remetido para o pro
cesso de elaboração da proposta orçamen
tária e, antes desta, a elaboração da lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO;

7. modificamos o percentual da taxa
de administração de 0,5% para 2%, visto
ser esta última a taxa histórica que a Finep
vem cobrando desde 1975. O valor é calcu
lado sobre o ativo total do FNCT, devido se
mestralmente;



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O projeto foi aprovado em epígrafe, tramitando
desde 1990, foi aprovado, com emendas, naquele
mesmo ano, e encaminhado ao Senado Federal, de
onde retornou, na forma de Substitutivo.

Mais um ano transcorreu até a manifestação da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
informática, que acolheu, por unanimidade, o testo do
Senado Federal, que ora chega á nossa apreciação,
restando, afinal, a Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação.

Com a aprovação da legislação proposta, os re
cursos do atual Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico ficariam transferidos para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e
Tecnologia - FNDCT, tendo a Financiadora de Estu
dos e Projetos - FINEP como agente financeiro e
gestor, e o Conselho Nacional de Ciência e Tecnolo
gia - CCT como responsável pelas diretrizes para a
aplicação dos recursos, inclusive pela aprovação do
orçamento do FNDCT.

A Finep faria jus a uma taxa de administração de
até 2% (dois por cento), calculada sobre o ativo total
do Fundo, cobrada semestralmente, devendo enviar
anualmente ao Congresso Nacional relatório circuns
tanciado sobre as atividades desenvolvidas e os re
sultados obtidos.

O Poder Executivo teria prazo de 60 (sessenta)
dias para regulamentar a Lei.

11 - Voto do Relator

Indiscutivelmente, o Substitutivo do Senado 
como já enfatizou o Relator na CCTCI - aprimorou
consideravelmente o texto do Projeto, inclusive espe
cificamente em matéria orçamentária e financeira,
como se pode constatar da transcrição dos itens 2, a,
3, 4, 5, b e 6, citados no Voto do Relator da CCTCI.

Com efeito, é razoável atribuir-se à Finep cumu
lativamente as funções de agente financeiro e gestor,
ao invés de reparti-Ias com o BNDES, até pela vincu
lação que aquela entidade mantém com o Ministério
da Ciência e Tecnologia.

45882 Quarta-Feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 200\

8. compatibilizamos o art. 12 com as Ângelo Magalhães, Domingos juvenil, Samir Tannús
alterações propostas nos arts. 50 e 6°. e Sidney de Miguel.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1992. 
Deputada Irma Passoni, Presidente - Deputado Ari
osto Holanda, Relator.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática é a primeira das três Comissões
destacadas para a tramitação nesta Casa. Além
desta, manifestar-se-ão a Comissão de Finanças e
Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

11 - Voto do Relator

As alterações introduzidas no Senado Federal
aprimoram proposição, corrigindo imperfeições ope
racionais e de técnica legislativa.

A existência de duas instituições encarregadas
da gestão financeira do Fundo é totalmente inade
quada, sendo a entidade escolhida - a Finep - a que
melhor se ajusta aos objetivos da proposição. A vincu
lação desta instituição à Secretaria da Ciência e Tec
nologia e sua tradição na gestão de financiamentos à
pesquisa e desenvolvimento caracterizam-na como a
melhor opção, sem sombra de dúvida.

Outra alteração introduzida, elevando o percen
tual relativo à administração dos recursos para até
2% (dois por cento) resgata a verdade histórica que a
prática demonstrou ser a mais justa e adequada.

Como as duas alterações supra citadas, as de
mais promovidas pelo Senado Federal merecem apo
io pela sua correção e oportunidade. Ante o exposto,
este relator é de aparecer favorável à aprovação do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n° 2.482-C,
de 1989.

Sala da Comissão, de de 1992. - Deputado
Ariosto Holanda, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e informática, em reunião realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação do projeto de Lei
na 2.482-C/89, nos termos do parecer do Relator, De
putado Ariosto Holanda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Irma Passoni - presidente; Lorival Freitas e Fausto
Rocha - Vice-presidentes; Eraldo Trindade, Maluly
Netto, Pinga-Fogo de Oliveira, Eliel Rodrigues, Haga
ús Araújo, Luiz Tadeu Leite, Roberto Valadão, Beto
Mansur, Cidinha Campos, José Vicente Brizola, Mar
celino Romano, João Faustino, Paulo Silva, Tilden
Santiago, Luiz moreira, Paulo Heslander, Valdenor
Guedes, Ariosto Holanda, Francisco Silva, César
Bandeira, Aldir Cabral, Arolde de Oliveira, Walter
Nory, nelson Proença, Nobel Moura, Rubem Bento,



11- Voto do Relator

Em face do exposto, tendo vista o advento da
Lei nO 10.197, de 2001, e que a últimas deliberações
sobre o mérito do Substitutivo do Senado Federal, no

I - Relatório

Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
n° 2.482-B/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Jackson Pereira,
Vice-Presidente; Germano Rigotto, José Lourenço,
Luís Roberto Ponte, Pedro Novais, José Falcão, Mus
sa Demes, Basílio Villani, Delfim Netto, Paulo Manda
rino José Aníbal, Éden Pedroso, Sérgio Gaudenzi,
Francisco Silva, Luiz Carlos Hauly, Félix Mendonça,
Fernando Diniz, Wilson Moreira, Carlos Alberto Cam
pista e Robson Tuma.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1993. 
Deputado Manoel Castro, Presidente - Deputado
Éden Pedroso, Relator.

Trata-se de Substitutivo do Senado Federal,
aprovado em 15 de dezembro de 1991, a projeto de
lei da Câmara dos Deputados, proposto em 1989 pela
nobre Deputada Cristina Tavares, objetivando criar e
regulamentar o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Ciência e da Tecnologia - FNDCT, em substituição
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei n°
719, de 31 de julho de 1969 e restabelecido pela Lei
n° 8.172, de 18 de janeiro de 1991.

Em 9 de dezembro de 1992, a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
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É também pertinente a especialização do papel desta Casa manifestou-se favorável ao Substitutivo,
da Finep e do CNPq no que concerne aos beneficiári- ressaltando o parecer do Relator, Deputado Ariosto
os dos recursos. Holanda, que "as alterações introduzidas no Senado

E a programação do FNDCT fica muito mais Federal aprimoram a proposição, corrigindo imperfei-
consistente quando enquadrada no PPA e nas LDO, ções operacionais e de técnica legislativa".
articulando-se as ações da Finep e do CCT com ca- Na mesma linha, a Comissão de Finanças e Tri-
lendário coerente com o do processo orçamentário. butação, em 17 de novembro de 1993, Relator o De-

Não temos condições de aferir se a taxa de admi- putado Éden Pedroso, opinou, no mérito, pela aprova-
nistração de 2% (dois por cento) sobre o ativo do ção do Substitutivo.
FNDCT, atribuída à Finep, é necessária e suficiente. As No âmbito desta Comissão de Constituição e
vantagens provenientes da relativa autonomia da enti- Justiça e de Redação, em 31 de agosto de 1994, o De-
dade deveriam ser confrontadas com as desvantagens putado Relator, Sérgio Miranda, também lavrou pare-
decorrentes da maior vinculação orçamentária. cer favorável ao Substitutivo do Senado, ressaltando

Por todo o exposto, considerando a adequação que o mesmo "possibilita a intervenção continuada do
orçamentária e financeira da Proposição e sua compa- Estado no desenvolvimento científico, no incentivo à
tibilização com a programação governamental, Voto pesquisa e na capacitação tecnológica, prevista na
pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.482-E, de 1989. Constituição Federal", e observando que "outras ade-

Sala da Comissão, 26 de agosto de 1993. - De- quações de mérito estão dentro dos preceitos constitu-
putado Éden Pedroso, Relator. cionais e de técnica legislativa". Contudo, esse parecer

não chegou a se apreciado pela Comissão.
Mais tarde, em 21 de maio de 1996, ainda no âm

bito desta Comissão de Constituição e Justiça, o De
putado Nestor Duarte, designado Relator, opinou no
sentido da inconstitucionalidade do Substitutivo, por
entender que "ao criar e regulamentar o Fundo Nacio
nal da Ciência e Tecnologia, instituindo suas diretrizes
e políticas e atribuindo competências a órgãos da
Administração Pública Federal no que respeita à apro
vação, gestão e aplicação dos seus recursos, a propo
sição atenta contra o preceito constitucional (...)" que
atribui ao Presidente da República a iniciativa das leis
sobre a criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública (CF, art. 61, §
1°, 11, e). Este parecer também não foi submetido à deli
beração da Comissão. Reapresentado em 8 de de
zembro de 1997 pelo Deputado Magno Bacelar, novo
Relator, mais uma vez deixou de ser apreciado.

Mais recentemente, foi publicada a Lei n° 10.197,
de 14 de fevereiro de 2001 , que promoveu substanciais
modificações no Fundo de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, por um lado para tratar da aplicação de
seus recursos, destinando pelo menos 30% (trinta por
cento) deles às regiões, Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste e, por outro lado, para instituir um Comitê
Gestor Interministerial, com representantes do Minis
tério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educa
ção e da comunidade científica.



SUMÁRIO

- parecer do Relator

- emenda oferecida pelo Relator

- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Visa o presente projeto a beneficiar o condena
do primário com a reabilitação imediata, a ser conce
dida no alvará de soltura, sujeitando a requerimento a
reabilitação do reincidente após o término da execu
ção da pena. Além disto, prevê o recurso de ofício
apenas no caso de concessão de reabilitação do rein
cidente.

Em sua justificação, alega o autor que o instituto
da reabilitação é uma medida de reintegração do
ex-detento à sociedade.

Assim, cumprida a pena, o Estado deve garantir
o seu retorno a uma vida produtiva.

Compete a esta Comissão o pronunciamento
quanto à constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e ao mérito do projeto de lei.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição atende aos pressupostos de
Constitucionalidade relativos à competência da União
(art. 22 da C.F.), ao processo legislativo (art. 59 da
C.F) e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da C.F.). Não
há reparos a fazer quanto à juridicidade e a técnica le
gislativa merece algumas correções que serão co
mentadas com o mérito.

O projeto revela-se louvável, ao buscar a reinte
gração plena do condenado à sociedade. Tendo cum
prido a pena, o ex-detento faz jus à mediata reabilita
ção, voltando ao convívio social como cidadão, não
podendo o Estado proceder a qualquer discriminação
em relação àquele.

A proposta cumpre, inclusive, o princípio consti
tucional da dignidade da pessoa humana.

Quanto à técnica legislativa, o Projeto padece
de alguns vícios. Deixa de utilizar as letras "NR" para
identificar os novos dispositivos. A cláusula de vigên
cia também foi omitida. Para corrigir esses equívocos,
apresentamos emenda em anexo.

*PROJETO DE LEI N°1.342-A, DE 1995
(Do Sr. João Paulo)

Altera os arts. 743 e 746 do Código
de Processo Penal; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emenda (relator:
Deputado José Roberto Batochio).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação) .

• Projeto inicial publicado no DCD da 13-1-96
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âmbito desta Casa, datam de 1992 e 1993, manifes- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
to-me no sentido de seu retorno à Comissão de Ciên- de Redação
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, e à Co
missão de Finanças e Tributação, para o necessário
reexame da matéria.

Assim não entendendo esta Comissão, sou pela
rejeição do Projeto, quanto à juridicidade e técnica le
gislativa, porque superado seu tempo.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2001. - De
putado Antônio Carlos Konder Reis, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela injuridicidade e falta de técnica
legislativa do Substitutivo do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei n° 2.482-B/89, nos termos do Parecer do
Relator Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Antônio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sa

les, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Fernando Co
ruja, ernando Gonçalves, Geraldo Magela, lédio
Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Antonio
Almeida, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Otoch, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes Landim,
Paulo Magalhães, Renato Vianna, Sérgio Miranda,
Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Átila Lira, Cláudio Caja
do, Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias, Léo Alcân
tara, Luiz Antonio Fleury, Odílio Balbinotti e Professor
Luizinho.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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Em conclusão, votamos pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto,
com as correções propostas. No mérito, somos peta
aprovação do Projeto de Lei n° 1.342, de 1995, na for
ma da emenda apresentada em anexo.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2000. - De
putado José Batochio, Relator.

EMENDA ÚNICA

Ficam acrescidas as letras "NR" às novas reda
ções propostas, bem como inserido o art. 2°, com a
seguinte redação:

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

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2000. - De
putado José Roberto Batochio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una
nimemente pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda, do Projeto de Lei nO 1.342/95, nos termos do
parecer do Relator, Deputado José Roberto Batochio.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão - Presidente - Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Antônio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sa
les, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Fernando Co
ruja, Fernando Gonçalves, Geraldo Magela, lédio
Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Antonio
Almeida, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Nelson Otoch Nelson Trad, Ney
Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Átila
Lira, Cláudio Cajado, Domiciano Cabral, Dr. Benedito
Dias, Léo Alcântara, Luiz Antonio Fleury, Odílio Balbi
notti e Professor Luizinho.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDA ADOTADA - CCJR

Ficam acrescidas as letras "NR" às novas reda
ções propostas, bem como inserido o art. 2°, com a
seguinte redação:

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

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente - Deputado Inal
do Leitão, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 2.594-A, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N° 293/95

Dispõe sobre as contas hospitalares
no Sistema Único de Saúde e dá outras
providências; tendo pareceres: da Co
missão de Seguridade Social e Família,
pela aprovação deste e rejeição do de n°
3.522/97, apensado (relator: Dep. Pimen
tel Gomes); e da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa deste e do de n° 3.522197, apen
sado, com emendas (relator: Dep. Nelson
Marchezan).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54))

• Projeto inicial publicado no OCO de 8-1-97
- Projeto apensado: (OCO 6-9-97)

SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família:

- parecer do Relator
- parecer complementar
- parecer da Comissão

11 - Parecer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação:

- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

A proposição em tela, oriunda do Senado Fede
ral, onde foi apresentada pelo insigne Senador Lúcio
Alcântara, visa a obrigar aos hospitais contratados e
conveniados com o Sistema Único d Saúde - SUS - a
emitirem, quando da alta do paciente, demonstrativo
com dados relativos à unidade hospitalar, às caracte
rísticas da internação e aos valores dos procedimen
tos, exames e medicamentos utilizados.

Tal demonstrativo seria entregue ao paciente,
ou ao seu representante legal, que deveria firmá-lo,
sendo facultado ao mesmo impugnar item ou itens,
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que considere inverídicos ou equivocados diretamen
te junto à unidade hospitalar ou ao órgão competente
do SUS.

Propõe, ainda, que cópias dos aludidos docu
mentos permaneçam arquivados pelo prazo de dois
anos no estabelecimento emitente e estabelece multa
para os nosocômios que descumprirem as determi
nações previstas na lei.

Na justificação que embasou o Projeto quando
de sua apresentação no Senado, pontuou o eminente
representante do Ceará no Congresso Nacional que
a proposição objetiva precipuamente a viabilizar o
chamado controle social dos serviços de saúde, pre
visto na Carta Magna e na Lei Orgânica da Saúde, a
partir do próprio paciente.

É o relatório

11 - Voto do Relator

O exame da matéria em discussão evidencia que
se trata, indub~avelmente, de assunto da maior rele
vância e cuja aprovação por esta Casa significará uni
grande passo no sentido de que se estabeleça uma fis
calização mais efetiva do procedimentos realizados e
das contas pagas pelo Sistema Único de Saúde.

Cremos que a iniciativa deve merecer a mais ca
lorosa acolhida pc todos os que pugnam pela defesa e
pela efetiva implantação do SUS, pois representará
uma forma extremamente eficaz de manter sob contro
le as contas hospitalares, tantas vezes apontadas
como fonte de corrupção e desvios do dinheiro público.

Gostaríamos, apenas, de chamar a atenção de
douta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção para que atente para alguns pontos que, em nos
so modesto entender, mereceriam aperfeiçoamentos
no que se refere à técnica legislativa e à redação.

Isto posto, nosso voto é nela aprovação, quanto
ao mérito, do Projeto de Lei n° 2.594, de 1996.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1997 - Deputa
do Pimentel Gomes, Relator.

PARECER COMPLEMENTAR

I - Relatório

Após termos exarado nosso Parecer perante
esta douta Comissão, os ilustres Deputados Arnaldo
Faria de Sá, Armando Abílio e Ursicino Queiroz solici
taram vistas, nos termos regimentais. tendo o último
Parlamentar apresentado voto discordante ao do re
lator.

Nesse ínterim, foi apensado à proposição em
tela o Projeto de Lei n° 3.522, de 1997, de autoria do
nobre Deputado Airton Dipp, que visa a dispor "sobre

as contas e os procedimentos a serem adotados por
estabelecimentos de saúde clínicas e hospitais em
relação aos seus pacientes".

A proposição obriga aos aludidos estabeleci
mentos o fornecimento aos pacientes, quando da alta
hospitalar, cópia do prontuário médico e prestação de
contas minuciosa, podendo este, no e o de sentir-se le
sado, apelar para o Conselho Regional de Medicina.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição apensada revela o alto grau de
sensibilidade e consciência social do eminente autor,
não apresentando, porém, em nosso entender, subsí
dios que possam aperfeiçoar o projeto principal.

Ao contrário, entendemos que a determinação
de se fornecer cópia do prontuário hospitalar ao paci
ente, de maneira indiscriminada, não é recomendá
vel. É e certo que o cidadão que possui um prontuário,
legalmente, tem o direito de obter cópias desse docu
mento quando assim o desejar.

Tal fato, contudo, não se confunde com a obriga
toriedade de sempre se fornecer cópias, pois, desse
modo estaríamos expondo o individuo á possibilidade
de ter sua vida devassada por terceiros, já que se en
contraria num momento de vulnerabilidade e, muitas
vezes, até mesmo incapacitado de cuidar de seus do
cumentos pessoais.

Ademais, cremos não ser correto cometer aos
Conselhos de fiscalização do exercício profissional o
papel de ficais de contas hospitalares.

Desse modo, reafirmamos nosso voto pela
aprovação do Projeto de Lei n° 2.594, de 1996, e nos
manifestamos pela rejeição do Projeto de Lei n°
3.522, de 1997.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1997. 
Deputado Pimentel Gomes, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela aprovação do Projeto de Lei nO 2.594, de
1996, e rejeitou o Projeto de Lei n° 3.522/97, apensa
do, nos temias do parecer do Relator, Deputado Pi
mentel Gomes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Santos, Presidente - Arnon Bezerra - Eduar
do Jorge Arnaldo Faria de Sá, Vice-Presidentes 
Armando Abílio - Agnelo Queiroz - Ayres da Cunha
Ceci Cunha - Darcísio Perondi - Eduardo Barbosa 
Elias Murad - Fernando Gonçalves - Humberto Cos
ta - Jair Soares - Jandira Feghali - Jonival Lucas -



1/ - Voto do Relator

Em relação aos aspectos sobre os quais deve
esta Comissão se manifestar, estão obedecidos, no
projeto principal e no projeto apensado, os requisitos
constitucionais relativos à competência legislativa da
União (art. 22, XXIII, C.F.) às atribuições do Congres
so Nacional (art. 48, caput, C.F ) e à iniciativa, neste

caso, ampla e não reservada (art. 61, caput, C.F).

Quanto à juridicidade, nada há a opor.

Já quanto à técnica legislativa, estão os projetos
a infringir o disposto na Lei Complementar n° 95/98,
que trata da elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis, conforme determina o parágra

fo único do art. 59 da Constituição Federal. O art. ]O

do projeto em comento dispõe:

"Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário"

Da mesma forma, dispõe o art. 6° do projeto
apensado.

Ora, a Lei Complementar acima referida, em
seu art. 9°, especifica:

"Art. 9° Quando necessária a cláusula de
revogação, esta deverá indicar expressamente
as leis ou disposições legais revogadas"

Portanto, faz-se necessária a supressão do
art. 7° do projeto principal e do art. 6° do projeto
apensado, a fim de adequá-los àquela Lei Comple
mentar.

Diante do exposto, votamos pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Lei n° 2.594, de 1996, e do Projeto de Lei n° 3.522,
de 1997, a ele apenso, desde que com as emendas
em anexo.

Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2001. - De
putado Nelson Marchezan, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E
REDAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Senado
Federal, visa a dispor sobre as contas hospitalares no
Sistema Único de Saúde.

Existe uma verdadeira unanimidade no sentido
de se combater as fraudes no Sistema Único de Saú
de, contudo, não podemos, de maneira afoita e im
pensada, aprovar propostas que praticamente não te
nham repercussões na redução dos descaminhos da
aplicação das já precárias verbas para a saúde.

Entendemos que este projeto de lei ao exigir que
as instituições prestadoras de serviços de saúde en
treguem aos usuários um verdadeiro dossiê sobre as
atividades prestadas, e os correspondente, pagamen
tos efetuados, não oferece qualquer contribuição efeti
va ao controle das fraudes, além de introduzir práticas
altamente burocratizantes, que onerarão, ainda mais,
os já elevados custos dos serviços de saúde.

Haverá, sem dúvidas, aumento dos gastos com
material, arquivos, mão de obra e outras atividades admi
nistrativas. Tal ônus trará maiores prejuízos aos prestado
res de serviços, especialmente para os filantrópicos, que
não terão ressarcidos seus novos gastos para atender as
obrigações previstas neste projeto de lei.

Embora louváveis os objetivos maiores desta
proposição, entendemos que as soluções para os
problemas do SUS não se encontram em medidas su
perficiais, ineficazes e onerosas, mas, sim, na melho
ria da qualidade dos serviços prestados, na perma
nente avaliação e controle dos Órgãos de saúde e na
continua fiscalização da sociedade organizada.

Diante do exposto manifestamos, em separado,
nosso voto contrário à aprovação do PL n° 2.594/96.

Sala da Comissão, 30 de abril de 1997. - Depu
tado Ursicino Queiroz.

o Projeto de Lei sob análise recebeu parecer
favorável do ilustre relator Pimentel Gomes, que em
seu voto reforça a importância desta reposição para
reduzir a "corrupção e desvios com dinheiro públi
co".
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José Unhares - José Pinotti - Lamartine Posella - Enviado à Comissão de Seguridade Social e Fa-
Osmânio Pereira - Pimentel Gomes - Remi Trinta - mília, dela recebeu parecer favorável, no termos do
Saraiva Felipe - Serafim Venzor - Tete Bezerra Tuga parecer do relator, Deputado Pimentel Gomes, que,
Angerami - Ursicino Queiroz e Zaire Rezende. ainda, manifestou-se contrário ao Projeto de Lei n°

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1998. - 3.552, de 1997, apensado.

Deputado Roberto Santos, Presidente. As proposições foram, então, distribuídas para a

Exposição do Deputado Ursicino Queiroz Comissão de constituição e Justiça e de Redação,
que deve dar parecer quanto à constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, como dispõe o art.
139, 11, c, do Regimento Interno.

É o relatório.
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PROJETO DE LEI N° 2.594, DE 1996

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. ]O do projeto.
Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2001. - De

putado Nelson Marchezan, Relator.

PROJETO DE LEI N° 3.522, DE 1997

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 6° do projeto.
Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2001. - De

putado Nelson Marchezan, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela Constitucionalidade juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 2. 594/96 e do
de n° 3.522/97, apensado, com emendas, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Nelson Marchezan.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão, Presidente - Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes - Alceu Coltares
Aldir Cabral- André Benassi - Antônio Carlos Konder
Reis - Augusto Farias - Bispo Rodrigues - Coriolano
Sales - Custódio Mattos - Dr. Antonio Cruz - Fernan
do Coma - Fernando Gonçalves - Geraldo Magela 
lédio Rosa - Jaime Martins - Jarbas Lima - José
Antonio Almeida - José Genoíno - José Roberto Ba
tochio - Luiz Eduardo Greenhalgh - Marcos Rolim 
Moroni Torgan - Nelson Marchezan - Nelson Otoch
Nelson Trad - Ney Lopes - Paes Landim - Paulo Ma
galhães - Renato Vianna - Sérgio Miranda - Vilmar
Rocha - Zulaiê Cobra - Átila Lira - Cláudio Cajado
Domiciano Cabral- Dr. Benedito Dias - Léo Alcântara
- Luiz Antonio Fleury - Odílio Balbinotti e Professor
Luizinho.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

- N°1

Suprima-se o art. 7° do projeto.
Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

- N°2-

Suprima-se o art. 6° do projeto.
Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 

Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 2.782-A, DE 1997
(Do Sr. José de Abreu)

Atribui valor de documento de iden
tidade à Carteira de Terapeuta Holístico;
tendo parecer da Comissão De Constitui
ção e Justiça e de Redação pela inconsti
tucionalidade, injuridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela rejeição (Rela
tor: Dep. lédio Rosa).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no DCD de 22-2-97

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer de Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 2.782197

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para recebimento de emendas a
partir de 14-6-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - Ser
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O presente Projeto de Lei torna válida em todo o
território nacional, como prova de identidade, para
qualquer efeito, a Carteira de Identidade de Terapeuta
Holístico, a ser emitida pelo Conselho Federal de Te
rapia ou por meio de Sindicato dos Terapeutas.

Em sua justificação, alega o nobre autor do pro
jeto que o conselho Federal de Terapia já emite esse
documento, com todas as exigências qualitativas ne
cessárias para adquirir fé pública e validade em todo
o território nacional, como prova de identidade.

Assim, a aprovação desta proposição, no argu
mento do seu,utor, tornaria de direito o que já ocorre de
fato.

Nesta Comissão, não foram apresentadas
emendas.



11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei em apreço atende os pressu
postos de constitucionalidade relativos à competên
cia da União (art. 22 da C.F,), ao processo legislativo
(art. 55 da C. F.) e à legitimidade de iniciativa (art. 61
da C.F).

Em que pese às boas intenções do nobre autor,
não nos parece constitucional interferir no funciona
mento de entidade sindical ou de conselho de classe
por meio de lei federal.

Trata-se de entidades privadas, tanto o Conse
lho de Terapeuta, quanto o Sindicato.

A nossa Magna Carta no art. 80
, I, determina

que é vedado ao poder público a interferência ou in
tervenção em organização sindical.

Seria também de discutível constitucionalidade,
ou mesmo juridicidade, conceder a entidades priva
das a expedição de carteiras como prova de identida
de e, além disso, com fé publica.

Os princípios jurídicos que embasam o nosso
ordenamento também podem ser atingidos ao conce
der fé pública a entidade privada para emitir um docu
mento que venha substituir a carteira de identidade.

Sendo fé pública, a confiança que se deve ter a
respeito dos documentos emanados de autoridades
públicas ou de serventuários da justiça, em virtude da
função ou ofício exercid01

, não e possível concedê-Ia
a entidades privadas sem que venhamos a ensejar a
possibilidade de fraudes e abusos.

Cremos, assim, ser a proposta inconstitucional e
injurídica, com relação aos aspectos acima apontados.

Passamos ao exame do seu mérito.
O fornecimento de documento de identificação

é atividade ia grande relevância pública, que se reves
te de seriedade e gravidade. É por meio do documen
to de identidade, em geral, que o cidadão costuma
apresentar-se para a prática dos atos da vida civil,
Deste modo, nos atos jurídicos por ele praticados, o
número do seu registro geral está sempre presente,
atestando sua aptidão para assumir obrigações e
contrair direitos.
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Compete-nos, nesta ocasião, o pronunciamento Em algumas hipóteses, todavia, permite o orde-
conclusivo quanto à constitucionalidade, juridicidade, namento normativo que certos órgãos emitam docu-
técnica legislativa e ao mérito. mento com validade em todo o território nacional, do

É o relatório. qual constam obrigatoriamente o número da carteira
de identidade do profissional.

Mas só e exclusivamente órgãos criados por lei
federal podem, se permitido pela própria lei, emitir
carteiras, como dispõe a lei

Os Conselhos de Classe, como os Sindicatos
não podem ser criados pelo Poder Público, proíbe-o
peremptoriamente a nossa Carta Política, daí que
não detêm o poder de emitir carteiras com validade
de documento de identidade, mas somente como pro
va de habilitação profissional.

Os órgãos de classes profissionais que hoje atu
am nesse sentido exigem dos seus associados a exi
bição dos respectivos diplomas, devidamente regis
trados, devendo o profissional que recebe tal docu
mento estar habilitado legalmente ao exercício da
profissão.

No caso do Terapeuta Holístico, não temos ciên
cia de que essa profissão encontre-se regulamenta
da. Se o Conselho Federal de Terapia já emite a Car
teira de Terapeuta, não vemos razão para se criar
uma Carteira de terapeuta Holístico. Ou o profissional
é terapeuta ou não é. Se é terapeuta, assim reconhe
cido legalmente, obedecidos os requisitos para aqui
sição do título, fará jus á Carteira de Terapeuta. Se
não é terapeuta, reconhecido profissional e legalmen
te como tal, não há razão para se criar um documento
de terapeuta dístico, com validade em todo o território
nacional.

A emissão de documento dessa natureza de
modo amplo, sem balizamentos rigorosos, poderia
contrariar o interesse público, permitindo, inclusive,
práticas fraudulentas e abusivas por parte de órgãos
de classe encarregados de fornecer essas carteiras a
seus profissionais associados.

Não havendo regulamentação dessa profissão,
a fiscalização quanto a essa atividade também seria
de difícil execução.

Assim, concluímos pela inconstitucionalidade e
injuridicidade do Projeto de Lei n02.782/97; e, no mé
rito, somos pela sua rejeição, pelo argumentos ex
pendidos.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2000. 
Deputado lédio Rosa, Relator.

I de Plácido e Silva (VocabulárioJurldico. Ed. Forense)

Dado o interesse público existente na identifica
ção da pessoa, o documento de identidade é forneci
do pelos órgãos de segurança pública do Estado.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade, injuridici-



11- Voto do Relator

A expansão da Internet, a principal rede de com
putadores de acesso público, colocou à disposição de
centenas de milhares de brasileiros um enorme volu
me de informações e de opções de lazer. Tal inova
ção, embora enriquecedora, traz riscos, pois crianças
e jovens estão, a cada dia, mais acostumados lidar
com esse novo ambiente e "navegam" diariamente na
rede, colhendo informações as mais diversas.

Entre os perigos da Internet há a exposição a
mensagens e ilustrações perniciosas ao jovem. O
problema mais conhecido e discutido é o da porno
grafia na rede. Não menos grave, porém, e a distribui
ção de mensagens e imagens que estimulam o pre
conceito e a discriminação racial e social, em todos os
seus aspectos.

Há inúmeros exemplos, que variam das mensa
gens alusivas à inferioridade de certas etnias até as
páginas de grupos neonazistas que pregam o precon
ceito ou, até mesmo, o extermínio de pessoas adep
tas de determinadas religiões ou oriundas de outros
países. Pela Internet, tais mensagens alcançam um
universo vasto e diversificado de pessoas, atingindo
inúmeros jovens. Embora às vezes se trate de infor
mações originadas em outros países e, nesse senti
do, fora do alcance da lei brasileira, em alguns casos
comprovou-se o envolvimento de provedores ou de
senvolvimento de usuários residentes no Brasil.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.833, de 1998, proposto
pelo ilustre Deputado Paulo Paim, modifica a Lei n°
7.716/89, que "define os crimes resultantes de pre
conceito de raça ou de cor", tipificando o crime de vei
culação de informações ou mensagens que induzam
à discriminação nas redes de computadores, especi
almente a Internet.

A proposta foi encaminhada a esta Comissão
para o exame do seu mérito, conforme preceitua o art.
32, inciso 11 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados.

• PROJETO DE LEI W 4.833-A, DE 1998
(Do Sr. Paulo Paim)

Define o crime de veiculação de in
formações que induzam ou incitem a dis
criminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional,
na rede Internet, ou em outras redes,
destinadas ao acesso público; tendo pa
receres: da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, pela
aprovação, com emenda (relator: Oep.
Geovan Freitas); e da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técn ica
legislativa e, no mérito, pela rejeição des
te e da emenda da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática
(relator: Dep. José Roberto Batochio).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

• Projeto inicial publicado no OCO de 3-12-98
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dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do - emenda oferecida pelo Relator
Projeto de Lei n° 2.782/97, nos termos do parecer do - parecer da Comissão
Relator, Deputado lédio Rosa. - emenda adotada pela Comissão

Participaram da votação os Senhores Deputa- II P d C " - d C t"t' - J t'dos: - arecer a omlssao e ons I ulçao e us I-

ça e de Redação
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática:

- parecer do Relator

Inaldo Leitão, Presidente - Zenaldo Coutinho
e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes - Alceu Col
lares - Aldir Cabral- André Benassi - Antônio Car
los Konder Reis - Augusto Farias - Bispo Rodri
gues - Coriolano Sales - Custódio Mattos - Dr.
Antonio Cruz - Fernando Coruja - Fernando Gon
çalves - Geraldo Magela - lédio Rosa - Jaime
Martins - Jarbas Lima - José Antonio Almeida 
José Genoíno - José Roberto Batochio - Luiz Edu
ardo Greenhalgh - Marcos Rolim - Moroni Torgan
- Nelson Marchezan - Nelson Otoch - Nelson Trad
- Ney Lopes - Paes Landim - Paulo Magalhães -
Renato Vianna - Sérgio Miranda - Vilmar Rocha 
Zulaiê Cobra - Átila Lira - Cláudio Cajado - Domi
ciano Cabral- Dr. Benedito Dias - Léo Alcântara 
Luiz Antonio Fleury - Odílio Balbinotti e Professor
Luizinho.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.



EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação:

"Art. 2° A Lei n° 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, passa a vigorar acrescida do se
guinte artigo:

Art. 20-A Tornar disponfvel na rede in
ternet, ou em qualquer rede de computado
res destinada ao acesso público, informa
ções ou mensagens que induzam ou incitem
a discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e
multa.

Parágrafo único. O juiz poderá deter
minar, ouvido o Ministério Público ou a pedi
do deste, ainda antes do inquérito judicial,
sob pena de desobediência, a interdição
das respectivas mensagens ou páginas de
informação em rede de computador."

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Piauhylino, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação a proposição em epfgrafe, de autoria
do ilustre Deputado Paulo Paim, que tem por objetivo
tipificar a disponibilização, no âmbito da internet, de
informações ou mensagens com teor discriminatório
ou preconceituoso no que diz respeito à raça, cor, et
nia, religião ou nacionalidade.

Justifica o Autor:

"Punir o crime de racismo na internet
torna-se necessário pelas mesmas razões
pelas quais deve ser punido o racismo de
quem obriga um negro a usar a porta de
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A iniciativa do nobre Deputado Paulo Paim con- - José Melo - Sérgio Barcellos - José de Abreu - Jú-
figura-se, portanto, como uma oportuna contribuição Iio Semeghini - Salvador Zimbaldi - Sampaio Dória -
para o aperfeiçoamento da Lei n' 7.716/89, ao deter- Romeu Queiroz - Átila Lira - Welinton Fagundes -
minar o apenamento mais rigoroso no caso de veicu- Francistônio Pinto - Jorge Pinheiro - José Priante -
lação de informações que induzam ao preconceito ra- Marçal Filho - Marcelo Barbieri - Nelson Proença -
cial pela internet e autorizar a interdição das mensa- Pinheiro Landim - José índio - Luiz Bittencourt - Ge-
gens ou páginas que contenham tais informações. ovan Freitas - Antônio Joaquim Araújo - Ricardo Bar-

Entendemos, porém, que a pena aplicada deve- ros - Nelson Meurer - José Janene - Almeida de Je-
ria ser equivalente à da prática do crime pelos meios sus - Babá - Padre Roque - Walter Pinheiro - Pedro
de comunicação social, ou seja, de dois a cinco anos Wilson - íris Simões- Albérico Cordeiro Agnaldo Mu-
e multa. Apresentamos, nesse sentido, a emenda nO niz - Eurfpedes Miranda - Givaldo Carimbão - Luiza
1/99 do relator. Erundina - Bispo Wanderval e Lincoln Portela.

Nada temos a opor, em suma, à iniciativa do no- Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999. -
bre Deputado Paulo Paim, sob o ponto de vista do ter- Deputado Luiz Piauhylino, Presidente.
nário desta Comissão. O nosso voto, em suma, é pela
aprovação da proposta. Projeto de Lei n° 4.833, de
1998, com a emenda n° 1/99, de nossa autoria.

Sala de Comissão, 16 de agosto de 1999. - De
putado Geovan Freitas, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA N° 1/99

Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação:

"Art. 2° A Lei n° 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, passa a vigorar acrescida do se
guinte artigo:

'Art. 20-A Tornar disponfvel na rede
Internet, ou em qualquer rede de computa
dores destinada ao acesso público, informa·
ções ou mensagens que induzam ou incitem
a discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e
multa.

Parágrafo único. O juiz poderá deter
minar, ouvido o Ministério Público ou a pedi
do deste, ainda antes do inquérito judicial,
sob pena de desobediência, a interdição
das respectivas mensagens ou páginas de
informação em rede de computador.'"

Sala da Comissão, 16 de agosto 1999. - Depu
tado Geovan Freitas, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Proje
to de Lei n° 4.833/98, com emenda, nos termos do pa
recer do relator, Deputado Geovan Freitas.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Luiz Piauhylino, Presidente - Robério Araújo,

Vice-Presidente - Arolde de Oliveira - César Bandei
ra - Corauci Sobrinho - José Rocha - Luiz Moreira 
Pauderney Avelino - Santos Filho - Vic Pires Franco
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serviço, de quem coloca uma bomba numa
sinagoga ou de quem nega emprego a ou
trem em função de sua etnia, credo ou ori
gem: é um dano ao indivíduo, é uma situa
ção humilhante e é um dano à sociedade
democrática, que se fundamenta na noção
de igualdade de direitos, deveres e oportuni
dades para todos"

A matéria foi também distribuída à Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
onde recebeu parecer pela aprovação, tendo sido
apresentada uma emenda.

De acordo com o despacho do Senhor Presi
dente da Câmara, a Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação deve analisar tão-somente a cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos
moldes do art. 54 do Regimento Interno. Manifesta
mos, nesta oportunidade, uma respeitável discordân
cia com S. Exa, uma vez que a matéria tem nítido con
teúdo penal, tema diretamente ligado à competência
de mérito da Comissão: art. 32, 111, a c/c e.

A matéria não tramita conclusivamente, razão
pela qual foi não aberto o prazo para o oferecimento
de emendas.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei em exame é constitucional em
consideração à competência legislativa da União e do
Congresso Nacional (art. 9, I e IV, e 48), bem como em
relação à iniciativa, deferida a parlamentar (art. 61).

De igual sorte, consideramos constitucional e jurí
dica a emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia.

Nada a observar no que diz respeito à técnica
legislativa.

Nomérito, entendemos desnecessária a iniciati
va. A Lei n° 7.716/89 já contempla a indução ou incita
çâo à discriminação ou preconceito de raça, cor, et
nia, religião ou procedência nacional. A pena é de re
clusão, de um a três anos, e multa.

No caso de ser cometido o crime por meio dos
meios de comunicação ou publicação de qualquer na
tureza, o que inclui a divulgação pela "internet", a
pena passa a ser de reclusão, de dois a cinco anos, e
multa. Desse modo, não há razão para se criar novo
dispositivo contemplando essa conduta; ocorreria um
bis in idem na tipificação do delito.

Neste sentido, votamos peja constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
Lei n° 4.833/98 e, no mérito, somos pela sua rejeição
e também da emenda apresentada peJa Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
pelos argumentos expostos.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. - Depu
tado José Roberto Batochio, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n°
4.833/98 e emenda da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado José Roberto Batochio.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão, Presidente - Zenaldo Coutinho e

Osmar Serraglio, Vice-Presidentes - Alceu Collares 
Aldir Cabral - André Benassi - Antônio Carlos Konder
Reis - Augusto Farias - Bispo Rodrigues - Coriolano
Sales - Custódio Mattos - Dr. Antonio Cruz - Fernando
Coruja - Fernando Gonçalves - Geraldo Magela -Iédio
Rosa - Jaime Martins - Jarbas lima - José Antonio
Almeida - José Genoíno - José Roberto Batochio 
Luiz Eduardo Greenhalgh - Marcos Rolim - Moroni Tor
gan - Nelson Otoch - Nelson Trad - Ney Lopes - Paes
Landim - Paulo Magalhães - Renato Vianna - Sérgio
Miranda - Vilmar Rocha - Zulaiê Cobra - Átila Ura 
Cláudio Cajado - Domiciano Cabral - Dr. Benedito Dias
- Léo Alcântara - Luiz Antonio Fleury - Odílio Balbinotti
e Professor Luizinho.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

* PROJETO DE LEI NO 2.493-A, DE 2000
(Do Sr. Antonio Carlos Biscaia)

Altera a redação dos §§ 4° e 5° e
acrescenta §§ ~ e ao ao art. 76 da Lei n°
9.099 de 26 de dezembro de 1995, que
dispõe sobre os Juizados Especiais; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição (Relator: Dep.
José Roberto Batochio).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 3-3-00

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
- voto em separado



É assente na doutrina que a natureza jurídico-pro
cessual do ato judicial que, acolhendo a proposta de
transação formulada pelo representante do Ministério
Público e aceita pelo autor do fato, aplica a pena restriti
va de direitos ou mu~a é a de uma sentença.

Nem poderia ser diferente, haja vista que tanto
uma como a outra têm caráter de uma condenação,
de uma pena. Ora, uma pena não pode ser aplicada
por meio de uma decisão interlocutória, conforme
pretende o projeto. Somente uma sentença tem o
condão de fazê-lo.

Trata-se, na espécie, de uma sentença homolo
gatória. Cono tal, constitui um título, que pode ser exe
cutado em caso de descumprimento.

Assim, não há controvérsias quanto ao caminho
a ser percorrido na hipótese de ter havido uma transa
ção e o autor do fato deixar de fazer o que lhe foi de
terminado pelo juiz. A própria Lei n09.099 disciplina a
execução da sentença homologatória da transação: o
cumprimento da pena de multa far-se-á mediante pa
gamento na secretaria do Juizado (art. 84); em se tra
tando de pena restritiva de dire~os, a execução será
processada perante o órgão competente - Justiça
Comum (art. 86).

Dessa maneira, não pode prevalecer a redação
sugerida para o § 4° do art. 76, prejudicada, portanto,
a nova redação do § 5°.

Quanto ao pretenso novo § 6°, não há igualmen
te de ser acolhido, porquanto a suspensão do lapso
prescricional não se justificaria - a par da sempre
oportuna lembrança de que referida suspensão sem
pre gera insegurança jurídica.

O pretendido § 7° não se sustenta, tendo em vista
ser a transação homologada por sentença, a qual consti
tui título executório, na forma de lei, como já se registrou.

O voto é pela constitucionalidade, juridicidade,
adequada técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ção do projeto de lei n° 2.493/00.

Sala da Comissão, 1° de novembro de 2000. 
Deputado José Roberto Batochio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei n° 2.493/00, nos termos do parecer do Relator, De
putado José Roberto Batochio. O Deputado Orlando
Fantazzini apresentou voto em separado.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA No mérito, em que pese a louvável preocupação
E DE REDAÇÃO do Autor com o bom funcionamento dos juizados es

peciais criminais, não deve prosperar este projeto de
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS lei.

PROJETO DE LEI N° 2.493/00

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 23-6-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

A proposição em tela visa alterar o art. 76 da Lei
n° 9.099/95, dispositivo este que trata da possibilida
de de transação durante a fase preliminar do procedi
mento previsto pelos juizados especiais criminais.

Pelas alterações propostas, o juiz, ao acolher a
proposta do Ministério Público, estará tomando uma
decisão interlocutória, em vez de homologar uma
sentença, como se dá hoje. O feito ficará suspenso
até que se tenha efetivada a medida restritiva de direi
tos ou o pagamento da multa, quando, então, o juiz
emitirá a sentença homologatória. O benefício da
transação não poderá ser novamente conferido ao
autor do fato, em caso de novo delito, pelo prazo de
dois, e não mais de cinco anos. Contra a decisão in
terlocutória caberá recurso em sentido estr~o. Duran
te o prazo concedido para o cumprimento do acordo
na transação ficará suspenso o prazo prescricional.
Descumprida a transação, o juiz, ouvindo o Ministério
Público revogará o despacho suspensivo, prosse
guindo o feito, na forma do art. 77 da lei.

A inclusa justificação esclarece que o que se
procura é acabar com dúvidas existentes sobre a apli
cação da lei, na hipótese de haver a transação e o au
tor do fato não cumprir o que tiver sido acordado.

Trata-se de apreciação conclusiva por parte
desta comissão, sem que, escoado o prazo regimen
tal sobreviessem emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição atende aos pressupostos de consti
tucionalidade (competência legislativa da União, atribui
ção do Congresso Nacional, legitimidade de iniciativa e
elaboração de lei ordinária) e de juridicidade. A técnica
legislativa é adequada, exceção feita a um pequeno lap
so no registro da data da Lei n° 9.099, na ementa: a lei é
de setembro, e não de dezembro de 1995.
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• Projeto inicial publicado no OCO de 30-8-01

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática elaborou, na forma regimental, o pre
sente Projeto de Decreto Legislativo n° 1.129, de 2001,
destinado a aprovar o ato que outorga concessão à Ca
ble-Link Operadoras de Sinais de TV a Cabo Ltda., para
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na localidade de Brasília, Distrito Federal.

O projeto vem a esta Comissão para fins do dis
posto no art. 54, inciso I, do Regimento Interno.

É o relatório.

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 projeto,
haja vista que estão observados os requis~os estabele
cidos nos arts. 21, inciso XII, alínea a, 49, inciso XII, e
223 da Constituição Federal, que tratam da competên
cia do Congresso Nacional para apreciar os atos de ini
ciativa do Poder Executivo, pertinentes à outorga e re
novação, permissão e autorização para o serviço de ra
diodifusão sonora e de imagens e de sons.

O projeto guarda conformidade com o ordena
mento jurídico do PaIs. 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° 1.129, de 2001.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
Robson Tuma, Relator.

IJI - 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

Aprova o ato que outorga conces
são à Cable-Link Operadora de Sinais de
TV a Cabo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na loca
lidade de Brasília, Distrito Federal; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constituciona-

* PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.129--A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.714/00
TVR N° 587/00
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Inaldo Leitão, Presidente - Zenaldo Coutinho e Iidade, juridicidade e técnica legislativa
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes - Alceu Collares - (Relator: Deputado Robson Tuma).
Aldir Cabral- André Benassi - Antônio Carlos Konder (À Comissão de Constituição e Justiça
Reis - Augusto Farias - Bispo Rodrigues - Coriolano e de Redação (art. 54))
Sales - Custódio Mattos - Dr. Antonio Cruz - Fernan
do Coruja - Fernando Gonçalves - Geraldo Magela 
lédio Rosa - Jaime Martins - Jarbas Lima - José Anto
nio Almeida - José Genoíno - José Roberto Batochio
- Luiz Eduardo Greenhalgh - Marcos Rolim - Moroni
Torgan - Nelson Marchezan - Nelson Otoch - Nelson
Trad - Ney Lopes - Paes Landim - Paulo Magalhães
Renato Vianna - Sérgio Miranda - Vilmar Rocha - Zu
laiê Cobra - Átila Lira - Cláudio Cajado - Domiciano
Cabral- Dr. Benedito Dias - Leo Alcântara - Luiz Anto
nio Fleury - Odílio Balbinotti e Professor Luizinho.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

11 - Voto em Separado

Em que pese a boa intenção do autor do projeto,
ou seja, evitar a impunidade com o não cumprimento
de sentença aplicada nos termos do art. 76 da Lei
9.099, efetivamente entendemos que a aplicação de
pena restritiva de direitos ou multa só pode ser decor
rente de sentença e não de decisão interlocutória,
ainda que a proposta do Ministério Público seja aceita
pelo autor da infração.

O cumprimento de pena com base em decisão
interlocutória com direito a recurso em sentido estrito
revela-se solução para situação específica. Contudo,
fere o princípio universal do amplo e livre contraditó
rio, uma vez que limita o direito de recurso do autor,
criando um precedente que não se coaduna com o or
denamento jurídico vigente e, principalmente, com os
princípios de direito esculpidos na Constituição, em
especial aqueles elencados no art. 5°.

Somos, pois, pela rejeição do PL, na forma pro
posta pelo Relator.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2001. 
Deputado Orlando Fantazzini.



DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTICA RURAL

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa
O Deputado Luís Carlos Heinze, Presidente

desta Comissão, fez a seguinte:

Designação
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n° 1.129/01, nos termos do parecer do Relator, Depu- dezembro de 1996, alterada pelas Leis n° 9.528, de
tado Robson Tuma. 10 de dezembro de 1997, 9.732, de 11 de dezembro

Participaram da votação os Senhores Deputados: de 1998, 9.779, de 19 de janeiro e 1999 e pela Medida
Inaldo Leitão, Presidente - Zenaldo Coutinho e Provisória n° 1.855-25, de 18 de novembro de 1999,

Osmar Serraglio, Vice-Presidentes - Alceu Collares - que dispõe sobre o regime tributário das microempre-
Aldir Cabral- Andr~ Bena~si - Antô~io Carlos ~onder sas das empresas de pequeno porte, institui Sistema
Reis - Augusto.Fanas - BIspo Rodn~ues - Conolano Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
Sale~ - Custódio Mattos -: Dr. Antonio Cruz - Edmar das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Moreira - Fernando ~oruJa - Fe~nando ~onçalves - Porte _ SIMPLES e dá outras providências."
Geraldo Magela - lédlo Rosa - Jaime Martins - Jarbas
Lima - José Antonio Almeida - José Genoíno - José JURANDIL JUAREZ
Roberto Batochio - Luiz Eduardo Greenhalgh - Mar- Projeto de Lei n° 5.065/01 - do Sr. Dr. Benedito
cos Rolim - Moroni Torgan - ~elson Otoch - N:lson Dias - que "concede à Área de Livre Comércio de Ma-
Trad - Ne.y Lopes - ,Pa.es L.andlm - P~ulo Magalhaes - capá e Santana tratamento tributário idêntico ao vi-
Renato Vlann~ - Sergio Miranda - Vllmar Rocha - Zu- gente nas áreas de livre comércio de Paracaima
laiê Cobra - Atila ~ira -: Cláu~io C~ado - Do~iciano Bonfim e Tabatinga." '
Cabral- Dr. Benedito Dias - Leo Alcantara - LUIz Anto- ,
nio Fleury - Odílio Balbinotti e Professor Luizinho. MARCIO FORTES

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. - Projeto de Lei n° 5.101/01 - da Sra. Nair Xavier
Deputado Inaldo Leitão, Presidente. Lobo - que "acrescenta às Leis 6.505 de 13 de de

zembro de 1977; 8.181, de 28 de março de 1991;
8.623, de 28 de janeiro de 1993 disposições relacio
nadas com a segurança de turistas."

Em 25 de setembro de 2001. - Aparecida de
Moura Andrade

O Presidente dessa Comissão, Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, fez a seguinte designação de relato
ria nesta data:

Em 25-9-2001
Ao Deputado ROMEL ANíZIO
Projeto de Lei nO 5.396/01 - Executivo Federal

que "Institui o Programa Seguro-Renda para os Agri
cultores Familiares da Região Nordeste e do Norte do
Estado de Minas Gerais, nos Municípios em que te
nha sido reconhecido estado de calamidade ou situa
ção de emergência em ato do Governo Federal."

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

O Presidente dessa Comissão, Deputado Mar
cos Cintra, fez a seguinte designação de relatoria
nesta data:

Designação
DELFIM NETTO
Projeto de Lei n02.920/97 - do Sr. Jovair Arantes

- que "altera a redação do art. 91 da Lei n° 9.279, de
14 de maio de 1996."

EMERSON KAPAZ
Projeto de Lei n° 2.303/00 - do Sr. Márcio Matos

- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 9.317, de 5 de

Designação
Em 25-9-01

JORGE KHOURY

Projeto de Lei n° 5.396/01 - Poder Executivo 
que "Ins~itui o Programa Seguro-Renda para o Agri
cultores Familiares da Região do Nordeste e do Norte
do Estado de Minas Gerais, nos Municípios em que
tenha sido reconhecido estado de calamidade ou situ
ação de emergência em ato do Governo Federal."

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Designação

JOVAIR ARANTES
Projeto de Lei n° 5.314/01 - Poder Judiciário

(Msc n° 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."

Em 25 de setembro de 2001 . - Anamélia Ribei
ro Correia de Araújo, Secretária.
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PARÁGRAFO 4°, ART. 9° - REGIMENTO INTERNO:

PV

Repr.: FERNANDO GABEIRA

Vice-líderes:
Duilio Pisaneschi
Darcfsio Perondi
Ricardo Barros

LIDERANÇA DO GOVERNO
líder: ARNALDO MADEIRA

Luciano Pizzatto
Rafael Guerra



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO.--------------- ----------------,
Ro.aima

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Cerson Peres PPB
Giovanni Queiroz oPDT
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Socorro Gomes PCdoB
vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino.o oPFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agn~ldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PSDB
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ild~funço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Eittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão '" PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PTB

Tocantins
AIltônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igoz: Aveliuo PMDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão VieiLa PMDB
João Castelo " ,.,." PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo MaL·inho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais '" .. PMDB
Remi TI inLa PL
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
ArribaI Gomes PMDB
Antonio Cambraia P8DB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Fei~üsa "0 •• PSDB
Eunicio Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoS
José Linhares PPB
José pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch P5DB
pimentel Gomes PPS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundu Gomes de Matos P5DB
Roberto Pessoa '" .PFL



Rommel Feij ó PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB

Piaui
Átila Lira PSDB
B. sá PSDB
ciro Nogueira PFL
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Iberê Ferreira PTB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio sá PTB
Ney Lopes PFL
Salomão Gurgel '" PDT

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga '" .. PTB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PSDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata , PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro. 0 •• 0 o. o ••••• o, ••• PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira '" .. PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PL
Maurilio Ferreira Lima PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza , PPB
Salatiel Carvalho , PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz PDT

A1agoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão , PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares .. , PCdoB

Bahia
Ariston Andrade PFL
Benito Gama PMDB
Claudio Cajado " .PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida P8DB
João Carlos Bacelar , .. PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior '" .PMDB
Jorge Khoury., PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço , .. PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PPB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Iruj o PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo
Júlio S . PART.
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa ~ .. PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima 'PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mnri a Elvira PMDB
Maria Lúcia PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSOB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB

Saulo Coelho PSDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Luiz Durão PFL
Magno Malta PL
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS
Rita Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira....... . PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes o••........ oPPR
Dr. Heleno .......•........ '" PSDB
Eber Silva PL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PFL
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PFL
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
José Egydio o •••• o •••••••• PL
Laura Carneiro 0 ••••••• PFL
Luisinho o •••• S. PAR
T.
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes o o •••• o •••. PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PDT



Paulo Bal tazar PSB
Paulo de Almeida P5T
Paulo Feij6 .......•............. PSDB
Reinaldo Gripp PL
Roberto Jefferson PTE
Rodrigo Maia PFL
Rubem Medina PFL
Simao sessim PP.I::l
Valdeci Paiva PSL
Vivaldo Barbosa PDT
wanderley Martins PSB

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi , PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir '" .. PSDB
Arnaldo Faria de sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PMDB
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
José de Abreu , PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Cintra PFL
Medeiros PL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira ~erreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PSDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zirobaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres , PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSOB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge pinheiro PMDB
Osório Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Pedro CRlso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes pedoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDE
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDE
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB



Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
vilmar Kocha PFL
zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz o PMDB
João Grandão PT
Manoel Vit6rio PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani o .. PSDB
Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha PT
Flávio Arns o o.. PSDB
Gustavo Fruet o PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris simões o o PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odilio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPR
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
WernBr Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss oPT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB

João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna '" PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Ana Corso PT
Augusto Nardes , : .PPB
Cezar Schirmer PMDB
Clovis IIgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio pinheiro PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Jarbas Lima PPB
Luis Carlos Heinze oPPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezari PSDB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POlÍTICA RURAL

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abllio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
Zila Bezerra

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Suplentes

Agnaldo Muniz
2 vagas

Fax: 318-2142

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Oilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSOB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Romel Anlzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Suplentes

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Michelelto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odnio Balbinolti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Alex Canziani
Átila Lira

José Anfbal
José Carlos Martinez

José Militão
Josué Bengtson

Léo Alcântara
Mareio Fortes

Osmânio Pereira
Roberto Rocha

Romeu Queiroz
Salvador Zimbaldi

Sérgio Reis

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
lris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Magno Malta (PST)
Maltos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, PST)

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
Kália Abreu
Luiz Durão
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

PMDB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
19or Avelino
Marcelo Castro
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez

Múcio Sá
Olavo Calheiros

3 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
Neuton Lima

Ney Lopes
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
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Fetter Júnior
Júlio Redecker (Licenciado)

Vadão Gomes

PMOB

Benito Gama
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurllio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar
1 vaga

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Bittencourl
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezfdio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bittar (PPS)

Bloco (P5B, pedoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso

Adão Pretto
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Luciano Zica

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 Lima (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 (POT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Bloco (PL, P5L)

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

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Bloco (PL, P5L)

Bloco (POl, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Suplentes

Fax: 318-2143

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, 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)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odmo Balbinotti

Ricardo Rique
Sampaio Dória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (P50B, PlB)

Suplentes

Bloco (PFL, PSn

Bloco (PFL, PSn
Aldir Cabral
AntOnio Carlos Konder Reis
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Bittencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Pedro Pedrossian (PPB)

PMOB PMOB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Aníbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Ricardo Izar
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Jaques Wagner

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Michelelto (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 Ballazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazzioltin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Linceln 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 (POT, 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 li, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Bloco (PSOB, 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)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Bloco (P50B, PTB)

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Poselia
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

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 Vãnia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia
1 vaga

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octárío
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet João Mendes
José Chaves Jorge Tadeu Mudalen Luiz Eduardo Breenhalgh
José índio Marcelo Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga Norberto Teixeira Padre Roque

PT PPB

Clovis Ilgenfritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Linhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318·7024a318·7026 Fax: 318·2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Regis Cavalcante

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (POT, PPS)

1 vaga

Almeida de Jesus

Bloco (PL. PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318·2170

Cabo Júlio

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Ura (PSDB)
2" Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSD8)
3° Vice-Presidente: Celcila Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Fernando Gonçalves
Udia Quinan

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgflio
Léo Alcãntara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
ZHa 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 Lima

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoS)
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMDB
Jonival Lucas Junior

Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio
1 vaga

PT
Gilmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

Delfim Netto
João Pizzolatti

PPB

Aloizio Mercadante
Carlíto Merss

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Djalma Paes
Evandro MHhomen

Clementino Coelho

Givaldo Carimbão

Bloco (PSB, PCdoB)

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 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 6905/7011/7012 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 (PSDB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318·6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Anfbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio D6ria
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basflio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

PMOB

João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
3 vagas

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Luiz Dantas
Mussa Demes
Pauderney Avelino

PMDB

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
Os6rio Adriano

1 vaga

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feij6
1 vaga

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Fetler Júnior
João Mendes (PMDB)

Clovis IIgenfrilz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

PT
João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

PPB
Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgflio Guimarães

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

2 vagas

Miro Teixeira
Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Bloco (POT, PPS)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (8. Partido)1

Regis Cavalcante

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, P5L)

Francisco Silva (licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318·6888/6887 Fax: 318-2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Reinaldo Gripp
Renildo Leal
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 Pedrasa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Biltencourt

Yvonlton Gonçalves

PMOB

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMDB

Gelcila Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

KáliaAbreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL)

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Rose de Freilas (PSDB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

PT

PPB

Anfbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bitlar
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

Jonival Lucas Júnior
Jorge Pinheiro

Marcelo Castro
Waldemir Moka

2 vagas

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 Fegha/i

José Aleksandro Philemon Rodrigues Bloco (POT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo li, 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: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

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
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
1 vaga

Candinho Maltos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PT

PPB

PMOB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

PT

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avalino
João Magalhães

José Chavas
Marcos Lima
Osmar Terra

1 vaga

Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PPB

PMDB

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)

Bloco (POT, PPS)

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, pedoB)

Carlos Santana
Manoel Vi tório
Nelson Pellegrino
Teima da Souza

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

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 Uma
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Alcione Athayde
Eduardo Campos

Almeida de Jesus

Eurlpedes Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Odelmo Leão

1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada

Oino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PFL, PST)

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, pedoB)

Vivaldo Barbosa

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Uno Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Herculano Anghinelti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Medeiros

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

1 vaga
PTN

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

José de Abreu

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11. Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurfpdes Miranda (PDT)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

Bloco (PSOB, PTB)
Affonso Camargo
Basilio Villani

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares



Bloco (PFL. PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Titulares

Bloco (PSDB, 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

PMDB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vi tório
Marcos Afonso

PPB

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mário de Oliveira
Nair Xavier Lobo

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vi!tório Medioli

PMDB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Eunfcio Oliveira
Hélio Costa
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 Castro

Luciano Pizzatto
Robson Tuma
Vi/mar Rocha

Edison Andrino
Eun feio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Pastor Amarildo
1 vaga PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Fenaço (PSDB)

Bloco (PDT, PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Eurlpedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bitlar Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Robério Araújo

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Térreo, Aja A, Sala 55
Telefones: 318-69981 6999 e 6970

José Aleksandro

Fax: 318-2145

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo 11, 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
Robério 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 (POT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente



Titulares Suplentes PT

Avenzoar Arruda Fernando Ferro
Bloco (PSOB, PTB) João Paulo Geraldo Magela

AntOn io Jorge Edir Oliveira Professor Luzinho Maria do Carmo Lara

Bonifácio de Andrada Luiz Ribeiro
Feu Rosa Osmânio Pereira PPB
João Castelo Sebastião Madeira
Lfdia Quinan Sérgio Reis Almerinda de Carvalho Antonio Joaquim Araújo

Márcio Matos Veda Crusius Edmar Moreira 2 vagas
Vicente Arruda 2 vagas Pastor Amarildo

Zulaiê Cobra
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PFL, PST) Agnelo Queiroz Haroldo Lima

Gerson Gabrielli celcita Pinheiro Luiza Erundina Sérgio Novais

Jaime Martins Costa Ferreira
José Thomaz NonO Gervásio Silva Bloco (pOr, PPS)
Ney Lopes Ildefonço Cordeiro
Pedro Bittencourt Luiz Durão Pompeo de Mattos Fernando Coruja
Rodrigo Maia Zezé Perrella Ricardo Ferraço Regis Cavalcante

PMOB Bloco (PL, PSl)

Armando Monteiro Anfbel Gomes Lincoln Portela Eujácio Simões
Benito Gama Jorge Pinheiro
Gastão Vieira Jurandil Juarez Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida

João Colaço Laire Rosado Local: Anexo 11, Térreo, Ala, sala T-40
João Magalhães Teté Bezerra Telefone: 318-7958

Silas Brasileiro 1 vaga



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" Secretária: Maria Terezinha Donati

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140Proposição: PEC n° 53/99 Autor: Senado Federal

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Bloco (PL, P5L)

PV

Neiva Moreira

Ronaldo Vasconcello

Wellington Dias (PT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE
Autor: Ubiratan Aguiar

e Outros

Bloco (PMOB, P5T, PTN)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PFL, P5T)

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

PMOB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
João Mendes
Paulo Lima
Pedro Novais

PT

Aloisio Mercadante
Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

PPB

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
ZUa Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Nelson Proença

Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Proposição: PEC 0076/99

Presidente: RommeJ Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2" Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (P5DB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B. Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feij6

Ana Catarina
Anrbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt

PFL

5uplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (P5B, PCdoB)
2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Arruda

PT

César Bandeira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonõ

Luiz Durão
Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Jorge Bittar



Babá
José Pimentel
1 vaga

3 vagas Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Sérgio Barcellos
2 vagas

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Michelelto
Roland Lavigne
Sílas Brasileiro

PMDB
6 vagas

PDT

Enio Bacci Serafim Venzon PT

Bloco (PSB, PCdoB)
3 vagas 3 vagas

Inácio Arruda Sérgio Novais

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)
Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga
PPS

Agnaldo Muniz João Hermann Neto Bloco (PSB, PCdoB)

PV
Agnelo Queiroz
Ezfdio Pinheiro

2 vagas

Clementino Coelho (PPS) Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (POT. PPS)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Márcio Bittar
1 vaga

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POLíTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,

E § 20 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Proposição: PEC n° 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMOB)

Titulares Suplentes

Bispo Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)

Eujácio Simões

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
ZHa Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PFL, PST)

C6lcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas



Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Bloco (PSDB, PTB)

Autor: Senador Federal e
Outros

Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

PMDB
An/bal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Nauto Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Bittencourt
Pedro Irujo

Norberto Teixeira
5 vagas

Henrique Fontana
Jorge Biltar
Luiz Sérgio

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze

Salomão Cruz

Proposição: PEC 254/00

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares

Antônio Jorge
B. Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

Bloco (PFL, PSn

Ariston Andrade
Darci Coelho
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

PMDB

Suplentes

João Leão (PPB)
Uno Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Bloco (PSB, PCdoB) Marcelo Castro
Murilio Ferreira Uma

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota Osvaldo Reis
Tânia Soares 1 vaga Pedro Chaves

Teté Bezerra

Bloco (PDT, PPS)
1 vaga

Airton Dipp João Sampaio
João Herrmann Neto 1 vaga

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PSL)
João Grandão
Wellington Dias

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

PTN Enivaldo Ribeiro

José de Abreu 1 vaga Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Euler Morais
19or Avelino

Jonival Lucas Júnior
Múcio Sá (PTB)

2 vagas

PT

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

PPB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA 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 AIRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

Eurfpedes Miranda

Oscar Andrade

José de Abreu

Bloco (PL, PSL)

PTN

Giovanni Queiroz

Robério Araújo

1 vaga

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC n° 289/00

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
~ Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Suplentes

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Sau lo Coelho

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° a08-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros
Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PST)
Bloco (PSDB, PTB)

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

PMDB

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
5 vagas

Alceste Almeida Alberto Fraga
Bloco (PMDB, PST, PTN)Asdrubal Bentes 5 vagas

Confúcio Moura lédio Rosa 6 vagas

Elcione Barbalho Laire Rosado

Jurandil Juarez Luiz Dantas

Marinha Raupp Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

PT
PFL

Babá 3 vagas Átila Lins Almerinda de Carvalho
Marcos Afonso Claudio Cajado Moroni Torgan
Nilson Mourão Jairo Carneiro Ney Lopes

José Múcio Monteiro Robson Tuma

PPB Luciano Castro Wilson Braga
Mário Assad Júnior 1 vaga

Edmar Moreira Roberto Balestra
Jair Bolsonaro 2 vagas PTSalomão Cruz

Avenzoar Arruda Agnelo Queiroz (PC do B)

Bloco (PSB, PCdoS) Dr. Rosinha 3 vagas
Manoel Vit6rio

Evandro Milhomen 2 vagas Vanessa Grazziotin ( PC do B)
Gonzaga Patriota

PPS
Bloco (PDT, PPS)

Almir Sá Herculano Anghineltí
Agnaldo Muniz Airton Cascavel Antonio Joaquim Araújo Hugo Biehl



1 vaga

POT

1 vaga José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vi/mar Rocha

Paulo Braga
Paulo Gouvêa

Pedro Fernandes

João Sam paio Olimpio Pires PT

Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, P5L)

1 vaga
Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

João Paulo
3 vagas

Philemon Rodrigues José Aleksandro
PPB

Agnaldo Muniz

PP5

1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

PHS POT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE Bloco (PL, PSL)

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000, Marcos Cintra (PFL)

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO PP5

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE Agnaldo Muniz

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-8
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Fernando Coruja

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Bloco (P50B, PTB)

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
10 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
30 Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Autor: Senado FederalProposição: PEC 281/00
1 vaga

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

PHS

Bloco (P50B, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistõnio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

B. Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino ToJentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Suplentes

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

PFL

Bloco (PMOB, PST. PTN)

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson



Bloco (PMOB, PST, PTN) Titulares Suplentes

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

Adão Pretto
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

PFL
Gervásio Silva

José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra

Luis Barbosa
Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PT
João Grandão

Marcos Afonso
2 vagas

PPB

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rígotto
José Priante
Luiz Bitlencourt
Paulo Lima
1 vaga

PFL

PMDB

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Pompeo de Mattos

Vanessa Grazziotin

Paulo José Gouvêa

Augusto Nardes
. Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

POT

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

PSOB

PT

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgllio Guimarães

1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062 /318-7061

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Fetler Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSOB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

PPB

PTB

por

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Eurfpedes Miranda
1vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

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)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Luciano Castro (PFL)
10 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDS)
20 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
30 Vice-Presidente: Almir Sá (PPS)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares

Proposição: RCP 2/99

Josué Sengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Suplentes

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Titulares

AJex Canziani
Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcântara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Darcfsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
Ricardo Izar

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Basilio Villani
Fernando Gonçalves

Juquinha
Pedro Canedo

Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)
AntOnio do Valle
João Magalhães

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

PFL

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

PFL
PT

~irton Cascavel (PPS)
Atila Lins
Luciano Castro

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

Geraldo Magela
José Genofno

Tânia Soares (PCdoB)

PT
PPB

Babá
Nilson Mourão

PPB

2 vagas
Eurico Miranda
José Janene

Herculano Anghinetti
José Janene

Almir Sá
Luiz Fernando

João Tota
Salomão Cruz POT

Olimpio Pires João Sampaio
POT

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)

Aldo Rebelo Eduardo Campos

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo José Aleksandro Luciano Bivar Pastor Valdeci Paiva

PHS
Renildo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)

PPS

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoB)
10 Vice-Presidente: Nela Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
30 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
LocaL Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ACBF E A NIKE

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318-843017064/7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAEn NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Asgis Cavalcante

Proposição: RCP 5/99

Rubens Furlan

Autor: Aldo Rebelo e OutrosProposição: RCP 3/99



Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
10 Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
20 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
30 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares Suplentes

Presidente: Damião Feliciano (PMDB)
10 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
20 Vice-Presidente: João Coser (PT)
30 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSDB)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Luiz Antonio Fleury
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

PMDB

A/ex Canziani
Clovis Volpi

Léo Alcântara
Saulo Coelho

Luiz Durão
Neuton Lima

1 vaga

Augusto Franco
Anivaldo Vale
Nelson Oloch
Sérgio Reis

Bloco (PFL, PST)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

PMDB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

Clovis Volpi
Eduardo Seabra

Luiz Ribeiro
1 vaga

Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatlo

Luiz Moreira

João Henrique
José Borba

1 vaga

PT
Lamartine Posella
Marcelo Barbieri
Roland Lauigne

Iara Bernardi
Ricardo Berzoini

Celso Russomanno
Cunha Bueno

Kincas Mattos

Dr. Hélio

Bispo Wanderval

José de Abreu

João Eduardo Dado
2 vagas

PT

José Pimentel
Teima de Souza

PPB

Wagner Salustiano
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Rebeto

Bloco (POT, PPS)
João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)
De Velasco

PTN
1 vaga

João Coser
José Pimentel

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Paulo Baltazar

Regis Cavalcante

Magno Malta

Avenzoar Arruda
Waldomiro BaranceIJi Fioravante

PPB

José Janene
Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota

Bloco (POT, PPS)

Pompeo de Maltos

Bloco (PL, P5L)

Eujácio Simões

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436 Fax: 318-2182 Geraldo Magela (PT)

PV

Tânia Soares (PCdoB))

Presidente: Gustavo Fruet (PMD8)
10 Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
20 Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
30 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Autor: Milton Temer e Outros

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

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8786

Proposição: RCP 21/96

Fax: 318-2182



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonsceca Jr.
Pedro Bitlencourt

PMDB

Gustavo Fruet
Rita Camala
Wagner Rossi

Ney Lopes
Paes Landim

Rubem Medina

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

Aldir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonillon Gonçalves

PMDB

PT

Ivan Valente
Milton Temer

José Pimentel
Ricardo Berzoini

Confúcio Moura
Eunfcio Oliveira
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

A1ceste Almeida
3 vagas

PPB PT
Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

João Tota
Ricardo Barros

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afon so

Babá
Ivan Valente

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

PPB

João Tota
Luiz Fernando

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio Pedro Eugênio Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus João Caldas Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bitlar Neiva Moreira
PTN

José de Abreu 1 vaga Bloco (PL, PSL)

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429 Fax: 318-2182

Ronaldo Vasconcellos

PHS

José Aleksandro

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confucio Moura (PMDB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS REFERENTES AO PROJETO SIVAM

SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA

Suplentes

1 vaga

André Benassi

Fax: 318-2182

Bloco (PSDB, PTB)

Bonifácio de Andrada

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA pOLíTICAS

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

Pompeo de Mattos (PDT)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

Proposição: RCP 23/96



Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
João Golaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calhei ros
1 vaga

Anivaldo Vale
Dino Fernandes

Fernandes Gonçalves
Júlio Semeghini

Rafael Guerra
Roberto Jefferson

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

PMOB

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Mário de Oliveira
Osmar Serraglio

Paulo Lima
2 vagas

PT

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 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
Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovilaVieira 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 (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genofno
Virgflio Guimarães

PPB

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Bloco (PL, P5L)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Vittorio Medioli

PT

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PHS

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas



PPB João Paulo
Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo José Janene 1 vaga
Oliveira Filho (PSDB) Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
PTB Herculano Anghinetti

José Linhares
José Carlos Martinez Iris Simões
1 vaga Murilo Domingos

POT
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

PPB

3 vagas

PTB

Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

Bispo Rodrigues

Jandira Feghali

Bispo Wanderval

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Fernando Coruja

Djalma Paes

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes
PFL

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco Linealn Porteta

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBREASNORMASGER~SPARAA

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

PFL

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela

PMOB

PSOB

PT

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Gilmar Machado

Proposição: PLP 9/99

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursieino Queiroz
Wilson Braga

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

PMOB

Autor: Poder Executivo

Suplentes

Antônio Jorge (PTS)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas



Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia (licenciada)
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT

Dr. Rosinha Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Jair Meneguelli
Gilmar Machado Márcio Matos (S. Par!.)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
NiIlon Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Max Mauro Chico da Princesa (PSDB)
1 vaga Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Alceu Collares

Djalma Paes

Marcos de Jesus

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)

Remi Trinta

Pauderney Avelino Luciano Pizzatlo
Rubem Medina Paes Landim
1 vaga Robson Tuma

PMOB

Coriolano Sales Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Nelson Proença Euler Morais
Paulo Lima Flávio Derzi
Pedro Chaves Freire Júnior
Salatiel Carvalho Milton Monti

PSOB

Antonio Cambraia Adolfo Marinho
Antonio Kandir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Narcio Rodrigues Sampaio Dória
Veda Crusius Xico Graziano

PT

Geraldo Magela Carlos Santana
João Coser João Grandão
Ricardo Berzoini José Pimentel
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghinetti
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Eduardo Paes (Licenciado) Fernando Gonçalves
Rodrigo Maia José Carlos Elias

POT

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

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
José Carlos Coutinho

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Pompeo de Mattos

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões

Enio Bacci

Djalma Paes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
30 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

Suplentes

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

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes



Titulares

Badu Picanço
Basilio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vitt6rio Medioli

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feij6
Rodrigo Maia (PFL)

Bloco (PFL, PST)

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMOB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

Fernando Ferro
2 vagas

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice·Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
TItulares

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PSOB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PPB
4 vagas 4 vagas

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Haroldo Lima
Miriam Reid

Airton Dipp
Pedro Eugênio

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anfzio

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda

1 vaga

Bloco (POT, PPS)
João Hermann Neto

Olimpio Pires

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

João Caldas
Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões
Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Fernando Gabeira
PV

1 vaga POT

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)Bispo Wanderval

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Enio Bacci

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196 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 (PMOB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (licenciada)
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSOB)
'0 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDS)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

PT

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

PMDB

PSDB

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMOB)

1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Oias

Miriam Reid

Jandira Feghali

Robério Araújo

Ivan Paixão

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PDT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Wellington Dias
3 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Eber Silva

PT

PPB

PTB

PDT

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Reníldo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta Haroldo Lima

Bloco (P5B. PCdoB)

1 vaga

PV

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Bloco (PL, P5L)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PP5

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

PV

Rubens Furlan

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

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 203/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José fndío (PMDB)
1° Vice· Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Titulares Suplentes

Suplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Bloco (P50B, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
Iris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Silvio Torres

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR 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"

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Proposição: PEC 98/99

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: AJex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice·Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFl)

Titulares

Bloco (PMOB. P5T, PTN)
Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Part.)
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

1 vaga
PT

4 vagas

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho

Bloco (P50B, PTB)

Bloco (PFL, P5T)

Armando Abflio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

Cleuber Carneiro
Gilberto Kassab

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Fernando Zuppo

PPB

POT

Telmo Kirst
2 vagas

Eber Silva

Darcfsio Perondi
José Borba
José fndio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

PMDB

José Borba
5 vagas



PT P50B

Jvan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Or. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

PPB

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Or. Benedito Dias
Eni Voltolini

Celso Russomanno
Mário Negromonte (PSOB)

1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

PT
Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Alexandre Cardoso
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga Augusto Nardes

Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PPB
Celso Russomanno

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Or. Hélio
Emerson Kapaz

Fernando Coruja
Pedro EUgênio Luiz Antonio Fleury

Roberto Jefferson

PTB

Fernando Gonçalves
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, P5L)

José Egydio
José Roberto Batochio

POT
Coriolano Sales (PMDB)

Rubens Furlan (PPS)

PH5

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, P5T, PMN, P50, P5L)

Lincoln Portela João Caldas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares 5uplentes

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Airton Cascavel

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Or. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSOB)

Titulares

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

PMOB

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas AJex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues

Bloco (P50B, PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)



Ricardo Ferraço Nelson Marquezelli Titulares Suplentes
Rodrigo Maia Paulo Kobayashi
Salvador Zimbaldi Romeu Queiroz

PFLWalfrido Mares Guia Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN) Antônio Carlos Konder Reis Benito Gama

Hermes Parcianello 7 vagas Jaime Martins Cesar Bandeira

Jorge Pinheiro Laura Carneiro Expedito Júnior

Marçal Filho Leur Lomanto (PMDB) Francisco Coelho

Marcelo Barbieri Paes Landim IIdefonço Cordeiro

Maria Elvira Paulo Magalhães Sérgio Barcellos

Nelson Proença Vilmar Rocha José Carlos Fonseca Jr.

Pinheiro Landim

PFL PMOB

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Darcrsio Perondi cezar Schirmer
Corauci Sobrinho Kátia Abreu Edison Andrino Germano Rigotto
Gerson Gabrielli Moroni Torgan Elcione Barbalho Maria Elvira
Luciano Pizzatlo Paulo Marinho Luiz Bitlencourl 3 vagas
Paulo Octávio Zezé Perrella Rita Camata
Rubem Medina José Carlos Fonseca Jr. 1 vaga
Vic Pires Franco 1 vaga

PSOB
PT Adolfo Marinho Custódio Mattos

Jorge Bittar 4 vagas Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Professor Luizinho Carlos Mosconi João Almeida
2 vagas Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes

Paulo Kobayashi Ricardo Ferraço
Zulaiê Cobra Saulo Pedrosa

PPB

Cunha Bueno celso Russomanno
PT

Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves Gilmar Machado Eduardo Jorge (Licenciado)
Wigberto Tartuce 1 vaga João Paulo Virgllio Guimarães

José Geno(no 2 vagas

POT Milton Temer

Dr. Hélio Luisinho

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

1 vaga 1 vaga
Cunha Bueno Augusto Nardes
Felter Júnior Júlio Redecker (Licenciado)

Bloco (PL, PSL) Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB)

Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva
PTB

PPS Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves

Emerson Kapaz Pedro Eugênio
Eduardo Seabra Magno Malta

PV POT

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT) Neiva Moreira 1 vaga

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, PSL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
PV

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO W 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

Wolney Queiroz

João Caldas

Ariston Andrade (PFL)

Bloco (PL. PSL)

PHS

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

1 vaga

Autor: João Leão e OutrosProposição: PEC 57/99

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSOB, PTB)

Armando AbrJio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

B. Sá
Inaldo Leitão

José Teles
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
3 vagas

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

PFL
Bloco (PFL, PST) Couraci Sobrinho Luiz Durão

Cleuber Carneiro Carlos Alberto Rosado Joaquim Francisco Wilson Braga
Jorge Khoury Francisco Coelho José Carlos Aleluia 1 vaga
José Rocha José Thomaz Nonô PMOB
Lavoisier Maia Osvaldo Coelho Euler Morais Glycon Terra Pinto
Paulo Braga Paes Landim
Roberto Pessoa Wilson Braga

Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho
Salatiel Carvalho Mauro Lopes

PMOB PSOB
Chico da Princesa Vicente

Armando Monteiro Albérico Filho Chiquinho Feitosa Zulaiê cobra
Fernando Diniz Antônio do Valle Aroldo Bezerra 1 vaga
João Magalhães 4 vagas PT
Jonival Lucas Junior Marcos Afonso João Coser
Jorge Alberto Wellington Dias 1 vagaMarcelo Castro

PPB

PT
Ary Kara Almir Sá
Simão Sessim João Tota

Avenzoar Arruda Fernando Ferro
Waldir Pires Luiz Alberto PTB
Wellington Dias Virgflio Guimarães

Duilio Pisaneschi 1 vaga

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

PPB

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSOB)

POT

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota 1 vaga

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Bloco (PL. PST, PMN. PSO, PSL)

Uncoln Portela João Caldas

Pimentel Gomes

Bloco (POT, PPS)

Ctementino Coelho

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS" Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Gabeira

Bloco (PL, PSL)

PV

Paulo José Gouvêa

Marcos Rolim (PT)

Bloco (P50B, PTB)

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PFL, PST)

Proposição: PL 3.198/00 Autor: Paulo Paim
Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
10 Vice- Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice· Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

PMOB

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA E/OU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PFL, PST)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

Suplentes

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PT

PMOB

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

Fetler Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Damião Feliciano
Jorge Pinheiro
Maria Lúcia
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terra
i

Alceste Almeida
Nair Xavier Lobo

4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Aldo Arantes
1 vaga

Vanessa Grazziolin
1 vaga

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Carlos Santana
Manoel Vi tório

Paulo Paim

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares
Márcio Bittar

PPB
Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

3 vagas



Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI ~ 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares Dr. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Suplentes

Angela Guadagni
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Freire Júnior
Luiz Bittencourt

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PT

POT

PPB

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Fernando Coruja Or. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes Alcione Athayde

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Robério Araújo

PPS
1 vaga 1 vaga

PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Proposição: PL 2.186/96

Bloco (PSOB. PTB)

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

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"

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·7056

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Flávio Derzi
Marçal Filho

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

KátiaAbreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (8. Par!.)

Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSOB, PTB)

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
UdiaQuinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz



Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Benito Gama
Darci Coelho
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

PFL

PT

PPB

5 vagas

José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

3 vagas

Ivan Valente
João Grandão

Luciano Zica
1 vaga

Titulares Suplentes
PFL

Gerson Gabríelli Adauto Pereira
Lavoisier Maia Costa Ferreira
Mussa Demes Expedito Júnior
Paulo Magalhães IIdefonço Cordeiro
Paulo Octávio Luis Barbosa
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Rubem Medina Zezé Perrella

PMOB
João Henrique Gastão Vieira
João Magalhães Mendes Ribeiro Filho
Jorge Alberto Osmãnio Pereira (PSDB)
Marcelo Barbieri 3 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

PSOB
Chico da Princesa Anivaldo Vale
Custódio Mattos Basilio Villani
Jovair Arantes Nelson Otoch
Max Rosenmann Vicente Caropreso
2 vagas Veda Crusius

1 vaga

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Fernando Coruja

POT

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Miriam Reid

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

Bloc:o (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)

1 vaga

Marcos de Jesus

Rubens Furlan

1 vaga

PPB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Duilio Pisaneschi
1 vaga

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 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Paulo José Gouvêa De Velasco

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li, 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

PPS

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 70 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

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Suplentes

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

PFL

Paulo José Gouvêa

PPS

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN. PSD, PSL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Cabo Júlio

Gonzaga Patriota

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
KátiaAbreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 50 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 50 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)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Jair Bolsonaro
2 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

PT

PPB

PSDB

PMDB

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genofno

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Luiz Antonio Fleury

PTB

POT

Roberto Jefferson

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Eurrpedes Miranda Wanderley Martins



PSDB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

1° Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

PFL

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIderonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMOB

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

PSOB

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

PT

Suplentes

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Sérgio Novais

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

1 vaga

José Antonio Almeida

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

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

Duflio Pisaneschi 1 vaga

por
Ollmpio Pires 1 vaga

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)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Proposição: PL 1.615/99
Presidente: João Henrique (PMDB)

Autor: Poder Executivo

Eujácio Simões

Jandira Feghali

Airton Cascavel

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PV
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: Silvio 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 ~ 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

PPS

Bloco (PSB, pedoS)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Pedro Eugênio

Jandira Feghali

João Caldas

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder Executivo

PMOB

Proposição: PEC 136/99

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

PSOB
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

POT

Fernando Coruja

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Armando Abflio Jaime Martins Luiz Durão
Confúcio Moura José Carlos Aleluia Nice Lobão

Salatiel Carvalho José Thomaz Nonô Paulo Braga
3 vagas KátiaAbreu 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 Uno 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 Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

PPB

Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonifton Gonçalves (PFL)

Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

PSDB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

Luiz Antonio Fleury
Sifas 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

Eur(pedes Miranda Fernando Coruja PT

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

Alexandra Cardoso

PPS

Dr. Evifásio (Licenciado) Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (PSDB)

Edmar Moreira
Jair Bo/sonaro

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 AVIOLÊNCIA E A

SEGURANÇAPÚBUCANOPA~,QUE

PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO
DESEUSTRABALHOS,OFERECER

SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR
PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 10 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira FeghaJi

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

POT

PPS

Dr. Evilásio (Licenciado)

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Neiva Moreira

Emerson Kapaz

Cabo Júlio

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PMDB

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

João Colaço
João Magalhães



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POLfTICA 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: Cartos 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 (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)
Alceste Almeida
Carlos Dunga (PTB)
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Freire Júnior

PSDB
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis
1 vaga

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

PT

PPB

PTB

PDT

4 vagas

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Benito Gama
Jorge AI berto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Affonso Camargo
Cleuber Carneiro

Eliseu Resende
Francisco Garcia

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMDB

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salaliel Carvalho
1 vaga

PT

Neiva Moreira

Bloco (PSB, pedoB)

Paulo Baltazar

Serafim Venzon

1 vaga

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões

PPS

Cabo Júlio

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Dr. Benedito Dias
Fetler Júnio

João Pizzolatti

Bloco (P5B, PCdoB)
Inácio Arruda

José Antonio Almeida

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

1 vaga Airton Cascavel
Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PDT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
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 Meneguellí (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Bloco (PSDB, 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 Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolirn (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

PMDB
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
Iberê Ferreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

José Genorno
Orlando Fanlazzini

Paulo Delgado

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

Gonzaga Patriota
1 vaga

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Yeda Crusius

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

PFL
Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT
Marcos Rolim

PPB

Luis Carlos Heinze

PDT

Miro Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

De Velasco

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Camero
Sérgio Barcellos

Nilmário Miranda

1 vaga

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PSDB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

PFl
Raimundo Santos Benito Gama
Reginaldo Germano Costa Ferreira

Suplentes

Autor: Gilmar Machado

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Proposição:

Suplentes

Proposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
PT

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leilão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado João Grandão

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)
1 vaga Pastor Amarildo

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

POT

Dr. Hélio José Roberto Batochio

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins Agnelo Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Tânia Soares

PT
PV

Pedro Celso 1 vaga Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

PPB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, 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.

Edmar Moreira

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Herculano Anghinelti

POT
Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

PPS
Ayrton Xerêz (Licenciado)

Proposição: PL nO 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

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"

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

Bloco (PSOB, PTS)
B. Sá
Carlos Batata

Suplentes



Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PcdoB)

Vanassa Grazziottin 1 vaga

Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Nauton Lima
Ney Lopes
Zéza Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

Bloco (PMDB,PST,PTN)

7 vagais)

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima da Souza
1 vaga

PPB

Nelson Maurar
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Dr. Hélio

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL

Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMDB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PSDB

Bon ifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PPS

Emerson Kapaz

PV

Fernando Gabeira

Sacretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo ", Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

1 vaga

Marcos Rofim

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

PFL
Jaime Martins

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Autor: Presídnete

Suplentes



Suplentes

PMOB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB. PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN. PSO, PSl)

Bispo Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

PV

Fernando Gabeira

POT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo li
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSOB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
AntOnio Jorge (PTS)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abflio (PMOS)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSOS)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMOS)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMOB)

Damião Feliciano (PMOS)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSS)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDS)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz NonO (PFL)
Laire Rosado (PMOB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMOB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSOB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMOB)
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 (PSOB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)
Saulo Pedrosa (PSOB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSS)
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 165-8

Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

A$sinatura oco ou DSF s/o porte
Porte de Conela
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

UI·OI0G0~

..tIo-UI02

RI 31.00
RS96,O

RS 127.60
as 0.)0
RI 0,80

RS6~OO

RS 193,20
as 255,20

RS 0.)0
R$ 0,80

Os pedidos deverlo $Cf açompanhados de Nota,se Empcllbo. Ordc", de Pag.nlcnlo peto ....CO do lra,ia.
ACheia 360],.1. coMa .' I18.AlOO-I. ou ntibo ele dcpdJilG vi. ri4X (0..61) U'-s.tSO. a f.vor do FUNSEEP.
indicando I lUinlluq pretendida. col\fQm\C tabela de códi&Os fdonlificadcKn abaixo discriminados:
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02000202902002-. - As,;na.c,ras de Diários
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02000102902006-4 - AlicnllÇlo de Bens tleil"-)
OlOOO1029O!OOl-1- SKI'lll.,ia e..poi;ial de E4itonçlo e Puh1icaç6cl

SECRETARIA ESrEC'AL DE ,f..DITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001

ESTATUTO DA CIDADE: GUIA PARA
IMPLEMENTACÃO PELOS MUNJClplOS E

CIDADÃOS

~""I!'.;'d''l&r\I .f:.ic::J1Ã1áfilJ,
ISBN: 85-7365-168-7

R$15.40

POLlTlCAS AGRICOLAS E AGRÁRIAS

ISBN: 85-7J65-170-9

RS 5,50

SEMINÁRIO AÇÕES DE CIDADANIA

ISBN: 65-7365-177-6

R$ S,SD

SEMINÁRIO DO LIXO ACIDADANIA:
CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ISBN: 85-7365-176-8

R$ 3,30

BALANÇO SOCIAL

ISBIJ: 65·7365-175·)(

RS 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17.lId.)

._.od1BliaI ...... _
ISBN: 65·7365-172-5

R$ 5,00

Locols do vond<l: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nl7271.
Informações: Coordenaçl3o de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAo

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÜES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001---_.._----.._->_..._.
SEMANA NACIONAL DO EXCEPCIONAL

ISBN: 85-7365-180·6

R$1,10

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI: COLETÂNEA
DE TEXTOS DA 1" CONFERÊNCIA NACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
r- <"~'-_."."~~' ~. ~- .'T~,-,~-,~,~., ....~"*\

!.~... ~.... ,.. j
i. . .~.,~~! ...~~ ~.l."u'iao·~. '. --'I!
, WI:UI.:"D.,~l'J(t';J

. ("'LI f,'I'Wi •
1 ·t~.D"~ .~

1~'M'., Ck5aJios ;XJra o 1

i :,~~~~~~j
L~,~_'__",_.. __.... :.•.... ']
ISBN: (l!j-7365-146-2

R$ 41.80

FISCALIZAÇÃO DO FUNDEF : CARTILHA

ISBN: 85.7365·171-7

R$ 2,20

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

MAJORAÇÃO DAS TARIFAS PORTUÁRIAS

ISBN: 85-7365-173-3

R$ 3.30

MANDATO EM NOTicIA, o: A DIVULGAÇÃO
OFICIAL DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

r'" ._.~ ~
r' '.~ 11...'.1 Wroo~__ .... c. w.... . ';

,.j O

r {'!- MAHDA10
I!}" EM

I (i f,·,.~~l.iSM·t.":.
~, ..:..g'::~::·~·:;\::·.~,J:~~-:::;i:~:;~~·;;tx~·

. '~(Â.I
1':;' .. .. ..:
fl':~;.;.... .:.__ ..:..__ ~_.

ISBN: 85-7365-151·2

Esgotado

RELATORIO FINAL ...COMISSÃO EXTERNA...
MORTE DO EX·PRESIDENTE JUSCELINO

KUBITSCHEK

ISBN: 85-7365-167-9

R$2,20

Locais de venda: Mldla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de PubllcaçOes. Telefone: (051) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTACÃO E INFORMACÃO

COORDENAÇÃO DE PUBlICAÇOES

TiTUlOS PUBLICADOS - 2001
••• ..-__.104.--.,·1_· __............ """"'..~._.:lo...__-...----..--.-............~~

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR: AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS

ISBN: 85·7365·163·6

R$ 4,40

CONSTITUiÇÕES DOS PAíSES 00 MERCOSUL:
1996·2000: TEXTOS CONSTITUCIONAIS:

ARGENTINA, BOLíVIA, BRASIL, CHILE,
PARAGUAI E URUGUAI

/':;/"
O~N~:n·;~~:t-1?Jj:f.}ú8
p~m~ no M.ilF"'ct'~N'!n_!

i ::=;;..c;t:aUt'.a=':'=
1'-'96-Z<)o;);l

T~r1Z,~-tl"·"·I·;:t'~ .

i.·':::'~n.\.':u'.{,,""':tl.

',1, I~, 1·.~~I'i .. U'L~HI

R$ 16,50

BRAZIL CHAMBER OF DEPUTIES :
DOCUMENTATION ANO INFORMATION CENTER

Distribuição gratuita

----_..-------_.-
PERFIL PARLAMENTAR TANCREDO NEVES

; I.· ...... •.. ·..... ,··

:~;:;.,r.Jtl~f:~~ NEVES

ISBN: 65·7365·121-0

R$ 22,00

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(3. ed.)

~t(.;r· .
1 ~ 'lo' "C'\. •.\'--\ •.1'~

,,;t

ISBN: 65-7365-155-5

R$ 3,30

SOFTWARE LIVRE: A LIBERDADE CHEGOU

Locais de venda: Mldia livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (D61) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 316-6664. E-maU: publicacoes.cedí@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

.SECRETAR,IA,. '.

ESPECIAL
DE EDI'JORAÇÃO
E PUBLIC.AÇOES

EDIÇÃO DE HOJE: 604 PÁGINAS I


